
ستكون قمة املرحلة الـ17 من الدوري 
مانشستر  بـــن  املـــمـــتـــاز  اإلنـــكـــلـــيـــزي 
اللذين  أرســــنــــال،  يــونــايــتــد وضــيــفــه 
التي  الــــــصــــــدارة  عـــلـــى  يــــتــــصــــارعــــان 
أصبحت اآلن بحوزة الفريق اللندني؛ 
بــفــارق نقطة واحــــدة على  م 

ّ
يــتــقــد إذ 

مباراة  يملك  الـــذي  الشمالي  نظيره 
أقل. 

يونايتد  مـــانـــشـــســـتـــر  فــــــوز  إن  لـــــــذا، 
سيحمله إلى املركز األول، وهو أمر قد 
يحصل؛ ألن أرسنال لم يفز في »أولد 
ترافورد« منذ 17 أيلول 2006 عندما 
تــغــلــب عـــلـــى غـــريـــمـــه بـــهـــدف سجله 
الحالي  مــانــشــســتــر ســيــتــي  مــهــاجــم 

التوغولي إيمانويل إديبايور. 
ع 

ّ
الـــصـــعـــب جـــــدًا توق وســـيـــكـــون مــــن 

وخصوصًا  املـــوقـــعـــة،  هـــــذه  نــتــيــجــة 
رائعة،  بفترة  أخــيــرًا  أرســنــال يمر  أن 
إذ بـــلـــغ الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي من 
فيما  املحلية،  الرابطة  كأس  مسابقة 
املذلة  لقبه بخسارته  فقد مانشستر 
أمــام وست هام )0ـ4(، ودور الـــ16 من 
مسابقة دوري أبطال أوروبــا، بعدما 
حــســم األربـــعـــاء مــواجــهــتــه املصيرية 

مع بارتيزان بلغراد الصربي 3ـ1. 
ولـــــن يـــكـــون االهـــتـــمـــام مـــنـــوطـــًا فقط 
بـــمـــبـــاراة مــانــشــســتــر وأرســــنــــال؛ ألن 
تشلسي حامل اللقب يخوض بدوره 
اخــتــبــارًا صــعــبــًا لــلــغــايــة فـــي ضيافة 

جاره اللندني توتنهام هوتسبر. 
بالفوز،  مــطــالــبــًا  تشلسي  وســيــكــون 
وإال فسيواجه مدربه اإليطالي كارلو 
اإلقــالــة من منصبه  انشيلوتي خطر 
تــفــيــد وســــائــــل اإلعالم،  مــــا  بــحــســب 
وخــصــوصــًا أن فــريــقــه لـــم يـــذق طعم 
الفوز في املراحل األربــع األخيرة، ما 
أدى إلى تنازله عن الصدارة وتراجعه 
إلــــى املـــركـــز الـــثـــالـــث بـــفـــارق نقطتن 
عـــن أرســـنـــال ونــقــطــة عـــن مانشستر 
يــتــقــدم إال بفارق  فــيــمــا ال  يــونــايــتــد، 
الرابع.  سيتي  مانشستر  عــن  نقطة 
صعوبة  انــشــيــلــوتــي  وضــــع  وازداد 
األربعاء، بعدما ُمني فريقه بهزيمته 
أبطال  دوري  مــســابــقــة  فــــي  األولـــــــى 
أوروبــــــــا، وجــــــاءت عــلــى يـــد مضيفه 

مرسيليا الفرنسي 0ـ1. 
جهدًا  يـــــقـــــدم  أن  تـــشـــلـــســـي  وعـــــلـــــى 
فائزًا  يخرج  أن  أراد  مــا  إذا  مضاعفًا 
من ملعب »وايــت هــارت اليــن« للمرة 
)2ـ0(،   2005 آب   27 مــــنــــذ  األولــــــــــى 
ستكون  الــــفــــرصــــة  أن  وخــــصــــوصــــًا 
الصدارة  القــتــنــاص  أمـــامـــه  ســانــحــة 
انــتــهــاء مـــبـــاراة مانشستر  فـــي حــــال 

وأرسنال بالتعادل. 
وهنا البرنامج )بتوقيت بيروت(: 

* السبت: 
بروميتش  وســــــت   × فـــيـــال  أســــتــــون 

ألبيون )17.00( 
إفرتون × ويغان )17.00( 

فوالم × سندرالند )17.00( 
ستوك سيتي × بالكبول )17.00( 

سيتي  مـــانـــشـــســـتـــر   × هـــــــام  وســـــــت 
 )17.00(

نيوكاسل × ليفربول )19.30( 
* األحد: 

بولتون × بالكبيرن روفرز )15.30( 
ولفرهامبتون × برمنغهام )15.30( 
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توتنهام × تشلسي )18.00( 
* االثنن: 

أرسنال   × يــــونــــايــــتــــد  مـــانـــشـــســـتـــر 
 )22.00(

إسبانيا 
يواجه برشلونة حامل اللقب ضيفه 
ريــــــــال ســــوســــيــــيــــداد الــــــســــــادس، في 
الـــدوري اإلسباني،  الــــ15 مــن  املرحلة 
ريال  ومالحقه  غريمه  سيكون  فيما 
أمــام مهمة سهلة في ضيافة  مدريد 

ريال سرقسطة متذيل الترتيب. 
نــــــــو«، يبحث  عـــلـــى مـــلـــعـــب »كـــــامـــــب 
برشلونة عن تأكيد تفوقه التام على 
ضيفه سوسييداد الذي لم يفز على 
مــنــذ 1 كانون  الــكــاتــالــونــي  الــــنــــادي 
األول 2002 عندما تغلب عليه 2ـ1 في 

»سان سيباستيان«. 
لـــكـــن بـــرشـــلـــونـــة يــعــيــش فـــتـــرة فنية 
رائــعــة، إلــى درجـــة أنــه نجح الثالثاء 
في تخطي عقبة روبن كازان الروسي 
الـــــــذي كـــــان قــــد أســـقـــطـــه فــــي »كامب 
نــــــو« املـــــوســـــم املـــــاضـــــي، بـــفـــريـــق من 
الــثــانــي شـــارك فيها أساسيًا  الــصــف 
عامًا(   22( ســواريــز  الشبان جيفرين 
واملكسيكي جوناثان دوس سانتوس 
)20 عامًا( وأندرو فونتاس )21 عامًا( 
الكانتارا  تــيــاغــو  األصـــل  واإليــطــالــي 
دو ناسيمنتو )19 عامًا(، وجميعهم 
األول  الــرديــف، باستثناء  الفريق  من 
الذي رقي إلى فريق الكبار منذ بداية 

املوسم. 
وعــلــى مــلــعــب »ال رومــــاديــــرا«، يبدو 
لتعميق جراح  مــدريــد مرشحًا  ريــال 
مضيفه ريال سرقسطة الذي فاز في 
مناسبتن فقط هذا املوسم، ما جعله 

يقبع في ذيل الترتيب. 
وهنا البرنامج: 

* السبت: 
خيتافي × فياريال )19.00( 
إشبيلية × أمليريا )21.00( 

أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد × ديـــبـــورتـــيـــفـــو ال 
كورونيا )23.00( 

* األحد: 
ليفانتي   × خـــيـــخـــون  ســـبـــورتـــيـــنـــغ 

 )18.00(
هيركوليس × ملقة )18.00( 

سانتاندر  راســــيــــنــــغ   × مـــــايـــــوركـــــا 
 )18.00(

أتلتيك بلباو × إسبانيول )18.00( 
مدريد  ريـــــــــال   × ســــرقــــســــطــــة  ريـــــــــال 

 )20.00(
سوسييداد  ريــــــــــال   × بــــرشــــلــــونــــة 

 )22.00(
* االثنن: 

فالنسيا × أوساسونا )22.00( 

إيطاليا 
يستضيف يوفنتوس الثالث التسيو 
الـــثـــانـــي فــــي قـــمـــة املـــرحـــلـــة الــــــــ16 من 
الـــدوري اإليــطــالــي، وهــو يتخلف عن 
الصدارة  وعـــن  نــقــاط،  بــثــالث  ضيفه 

بست نقاط. 
أفـــضـــلـــيـــة أمام  يـــوفـــنـــتـــوس  ويـــمـــلـــك 
لـــم يخسر  التــســيــو عــلــى أرضــــــه؛ إذ 
أمامه هناك في الدوري منذ 15 كانون 
العاصمة  فـــريـــق  لــكــن   ،2002 األول 

تبرز عناوين مباريات عدة في البطوالت الوطنية األوروبية لكرة القدم، إذ في 
انتظار موقعة مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال االثنني في الدوري اإلنكليزي 

املمتاز، تتركز األنظار على مواجهتي تشلسي وتوتنهام في إنكلترا أيضًا، 
ويوفنتوس مع التسيو في إيطاليا 

في ألمانيا 

سيرفع شالكه راتب 
حارسه الدولي مانويل 

نوير من مليوني يورو إلى 
خمسة ماليني يورو بهدف 

املحافظة عليه في ظل 
اهتمام العديد من األندية 

بخدماته، وعلى رأسها 
بايرن ميونيخ ومانشستر 

يونايتد. وكشف مدرب 
شالكه فيليكس ماغاث أن 

فريقه يملك حظوظًا كبيرة 
لالحتفاظ بنوير املوسم 

املقبل، حتى لو فشل الفريق 
في حجز بطاقته الى إحدى 

املسابقات األوروبية. 
 بإمكاننا 

ّ
وقال: »أعتقد أن

االحتفاظ بنوير حتى لو 
فشلنا في تحقيق هدفنا 
وهو التأهل الى أوروبا«. 
وأضاف: »أذكر في هذا 

الصدد كمثل، جانلويجي 
بوفون، الذي بقي في صفوف 

فريقه يوفنتوس حتى 
عندما هبط إلى الدرجة 

الثانية«. 

تغلب على منافسه في عقر داره في 
مــســابــقــة الـــكـــأس املــحــلــيــة، وذلــــك في 
نصف نهائي 2009 )2ـ1(، في طريقه 

إلى إحراز اللقب. 
ويــبــحــث مــيــالن عـــن مــواصــلــة زحفه 
نحو الفوز باللقب للمرة األولى منذ 
2004 والثامنة عشرة في تاريخه من 
الفريق  لكن  بولونيا،  مضيفه  بوابة 
املباراة  هــذه  إلــى  يدخل  اللومباردي 
بــعــد سقوطه  مــــهــــزوزة  بــمــعــنــويــات 
األربــعــاء على أرضــه وبــن جماهيره 
أمام أياكس أمستردام الهولندي )0ـ2( 

في مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وهنا البرنامج: 

* السبت: 
باليرمو × بارما )19.00( 

أودينيزي × فيورنتينا )19.00( 
جنوى × نابولي )21.45( 

* األحد: 
بولونيا × ميالن )13.30( 

بريشيا × سمبدوريا )16.00( 
كالياري × كاتانيا )16.00( 

ليتشي × كييفو )16.00( 
روما × باري )16.00( 

يوفنتوس × التسيو )21.45( 
إنتر ميالنو × تشيزينا )تأجلت( 

فرنسا 
لالحتفاظ  مـــــرشـــــحـــــًا  لـــــيـــــل  يــــــبــــــدو 
بصدارته عندما يحل ضيفًا على أرل 
الترتيب في املرحلة  أفينيون متذيل 

الـ17 من الدوري الفرنسي. 
ويتصدر ليل بـ 28 نقطة، بفارق نقطة 
عــــن كــــل مــــن بــــاريــــس ســـــان جيرمان 
الـــــــذي أصــــبــــح ثـــانـــيـــًا بـــعـــدمـــا حسم 
ورين  )3ـ1(  بــريــســت  مـــع  مــواجــهــتــه 

الرياضة الدولية

لم يفز أرسنال في »أولد ترافورد« 
منذ 17 أيلول 2006 عندما تغلب 

على غريمه 1ـ0 

يعود آخر فوز لالتسيو على ملعب 
يوفنتوس في الدوري اإليطالي إلى 

15 كانون األول 2002 

رياضة

مدرب 
التسيو 
إدواردو رييا 
)إليساندرو 
بيانكي ـ 
رويترز( 
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