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حتفل املرحلة التاسعة من الدوري األملاني لكرة القدم 
باملباريات الس����اخنة، أبرزها اليوم بني باير ليڤركوزن 

السادس وشالكه التاسع.
وتتجه األنظار الى ملعب »باي أرينا« في ليڤركوزن 

حيث القمة النارية بني باير ليڤركوزن وشالكه.
ويدخل الفريقان املباراة بنش����وة فوزين غاليني في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليڤركوزن على ضيفه زينيت 
سان بطرسبورغ الروسي 2-0، وشالكه على سبورتينغ 

لشبونة البرتغالي 3-4.
ويسعى باير ليڤركوزن الى استعادة نغمة االنتصارات 
محليا حيث لم يذق طعمها في املباريات ال� 3 األخيرة )3 
تعادالت( وهو يعول على تألقه في املسابقة القارية العريقة 

لكسب النقاط ال� 3 واالقتراب اكثر من الصدارة.
ف����ي املقابل، يأمل ش����الكه في حتقيق الف����وز الثالث 
عل����ى التوالي بقيادة مدربه اجلديد االيطالي روبرتو دي 

ماتيو.
وسيحاول بوروسيا دورمتوند وصيف بطل املوسم 

املاضي االستفادة من فوزه الكبير على مضيفه غلطة سراي 
التركي برباعية نظيفة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
ليعود الى س����كة االنتصارات محليا عندما يس����تضيف 

هانوڤر العاشر اليوم.
ولم يتذوق بوروس����يا دورمتوند طعم الفوز محليا 
في مبارياته ال� 5 األخيرة التي اكتفى فيها بنقطة واحدة 
فقط. ويعود الفوز األخير لبوروس����يا دورمتوند محليا 
الى 13 سبتمبر املاضي عندما تغلب على فرايبورغ 1-3 
وقتها كان في الوصافة لكنه تراجع حاليا الى املركز الرابع 
عشر. واس����تبعد رئيس نادي بوروسيا دورمتوند هانز 
� يواكيم فاتسكه إقالة مدرب الفريق يورغن كلوب على 

الرغم من البداية الكارثية في البوندسليغا.
ويلعب ايضا أوغس����بورغ الثاني عشر مع فرايبورغ 
السابع عشر قبل األخير، وهوفنهامي الثالث مع بادربورن 
السابع، وهرتا برلني الثالث عشر مع هامبورغ السادس 
عش����ر، واينتراخت فرانكفورت الثامن مع ش����توتغارت 

اخلامس عشر.

يعود روما إلى املنافسة احمللية في الدوري االيطالي لكرة 
القدم بع���د خيبته االوروبية منتصف االس���بوع في دوري 

ابطال اوروبا.
ويحل روما على س���مبدوريا الثالث مس���اء بعد هزميته 

التاريخية امام بايرن ميونيخ االملاني 7-1 على ارضه.
وصحيح ان روما ينافس على »س���يري أ« في املوسمني 
االخيري���ن، لكن���ه يعج���ز عن س���حب تألقه الى الس���احة 

االوروبية.
وقال مس���ؤول بايرن ميونيخ االملان���ي كارل � هاينتس 
رومينيغه بعد الفوز على روما: »اعتقد ان الطليان يعانون 

من االسلوب السريع امام االندية الكبرى في اوروبا«.
وتقلص الفارق بني يوڤنتوس وروما الى نقطة وحيدة بعد 

تعادل حامل اللقب مع ساسوولو 1-1 في املرحلة السابقة.
ويخوض روما رحلة صعبة الى جنوى ملالقاة سمبدوريا 

الذي لم يخسر بعد.
وأقر مدرب »جالوروس���ي« الفرنس���ي رودي غارسيا ان 
استراتيجيته امام بايرن كانت »خاطئة بالكامل«، واعتبر ان 
الطريقة الوحيدة لتخطي االذالل هو التركيز مجددا ومتابعة 
ضغطه نحو اللقب »لقد تعلمنا درسا كبيرا. االن يتعني علينا 
التفكير برحلة جنوى والفوز على سمبدوريا. لم يتغير هدفنا 

الرئيس بإحراز لقب السكوديتو«.
ويتوق���ع ان يبقى املدافع البرازيلي مايكون الذي تعرض 
إلصابة بركبته قبل زيارة بايرن، غائبا عن فريق العاصمة، 
فيما سيحل دافيدي استوري بدال من املدافع اليوناني املوقوف 

كوستاس مانوالس.
ومن احملتم���ل ان مينح الظهير االجنليزي أش���لي كول، 
صاحب االداء املتواضع امام بايرن، مكانه الى اليوناني اآلخر 

جوزيه هوليباس.
وستكون الفرصة متاحة لروما بالقفز مؤقتا الى الصدارة 

بحال فوزه.
وفي باقي املباريات، يلع���ب امبولي مع كالياري، وبارما 

مع ساسوولو.

حقق فيورنتينا اإليطالي فوزه الثالث على 
التوالي وجاء على حساب مضيفه باوك اليوناني 
في اجلولة الثالثة من منافس���ات املجموعة ال� 
11 ملس���ابقة الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( في 

كرة القدم.
وسجل البيروفي خوان مانويل فارغاس هداف 

املباراة الوحيد في الدقيقة 38.
ورفع فيورنتينا رصيده الى 9 نقاط، بفارق 
5 نقاط عن غانغان الفرنس���ي الذي تعادل مع 

مضيفه دينامو مينسك البيالروسي سلبا.
وسقط اش���بيلية الفرنسي حامل اللقب في 
فخ التعادل الس���لبي مع مضيفه ستاندار لياج 

البلجيكي في املجموعة السابعة.
وفشل انتر ميالن في املقابل في حتقيق فوزه 
الثالث بتعادله السلبي مع ضيفه سانت اتيان 

الفرنسي في املجموعة السادسة.
وفاجأ يونغ بويز السويسري ضيفه نابولي 
االيطالي بف���وزه عليه بهدف���ني نظيفني ضمن 

منافسات املجموعة التاسعة.
وف���ي املجموع���ة االولى، حقق بوروس���يا 
مونشنغالدباخ االملاني فوزا كبيرا على ابولون 

القبرصي ب� 5 أهداف نظيفة.
ومثله فعل ڤياريال االس���باني بتغلبه على 
زيوريخ السويس���ري ب� 4 أهداف مقابل هدف 

ضمن املجموعة ذاتها.
وتغل���ب توتنه���ام على ضيفه اس���تيراس 
تريبوليس اليوناني ب���� 5 أهداف مقابل هدف 
ضمن املجموع���ة الثالثة التي تغلب فيها ايضا 
بشيكتاش التركي على مضيفه بارتيزان بلغراد 

ب� 4 أهداف نظيفة.
كما فاز سلتيك االس���كوتلندي على ضيفه 
استرا الروماني بهدفني مقابل هدف في املجموعة 

الرابعة.
وتعادل ليل الفرنسي مع ايڤرتون االجنليزي 
0-0، وخسر كراسنودار الروسي امام ڤولفسبورغ 

االملاني بهدفني مقابل 4 في املجموعة الثامنة.

يفتتح مان س���يتي حامل اللقب وصاحب املركز 
الثاني بفارق 5 نقاط عن تشلسي املرحلة التاسعة 
من الدوري االجنليزي بضيافة وس���ت هام الرابع 

الذي حقق بداية طيبة.
ويسافر »سيتيزنز« الى ملعب »ابتون بارك« 
في العاصمة بعد ان اهدر تقدمه بهدفني على سسكا 
موسكو الروسي في دوري االبطال، ليعرض حظوظ 

تأهله الى الدور الثاني للخطر.
ويعول س���يتي على االرجنتيني سيرخيو اغويرو صاحب 
رباعية في مرمى توتنهام )4-1( في اجلولة الس���ابقة وضعته 

على مسافة متساوية مع كوستا في صدارة ترتيب الهدافني.
وسحق رجال املدرب التشيلي مانويل بلليغريني وست هام 
9-0 مبجموع مباراتي املوسم املاضي ضمن كأس اجنلترا، لكن 
مدرب وست هام سام االردايس جلب العبني جددا مذذاك الوقت 
ويعتقد ان الوقت مناسب ملواجهة الفريق االزرق: »لقد خاضوا 
مباراة في دوري االبطال، واذا كنا س���نحقق اي ش���يء امامهم 

فالوقت مناسب للقيام بذلك«.
ويبحث ارسنال السابع عن استعادة ثقته بنفسه بعدما تعادل 
خمس مرات من 8 مباريات، عندما يحل على سندرالند اجلريح 

امللقب ب� »القطط السوداء« من خسارة سيتي.
وحقق املدفعجية فوزا متأخرا على اندرخلت البلجيكي 1-2 
في دوري االبطال االربعاء املاضي، وقد يشارك في صفوفهم على 
ملعب »الضوء« اجلن���اح الدولي ثيو والكوت ألول مرة منذ 10 
اشهر بعد تعافيه من اصابة قوية في ركبته، لكن املدرب الفرنسي 
ارسني ڤينغر سيغيب عنه صانع اللعب االملاني مسعود اوزيل 
والفرنسيون املهاجم اوليفييه جيرو، الظهير ماتيو دوبوشي 

وقلب الدفاع لوران كوسيليني.
وقال مدرب سندرالند االوروغوياني غوستافو بوييت انه ال 
يعتزم اجراء تعديالت كبيرة بعد ثمانية سيتي وسيبقي على 
حارس املرم���ى االيطالي ڤيتو مانوني برغم اخطائه الفادحة 
في اللقاء: »عادة ال اغير احلارس اذا قدم مباراة سيئة. اما اذا 

قدم مباراتني سيئتني عندها يكون لديه مشكلة«.
ويستقبل ليڤربول اخلامس هال سيتي بعد خسارته املوجعة 

امام ضيفه ريال مدريد 3-0 في دوري االبطال.
ويعاني فريق املدرب االيرلندي الشمالي براندن رودجرز 
من ضعف دفاعه )12 هدفا(، ولم يحقق اي نتيجة بيضاء 
باس���تثناء فوزه على توتنهام 3-0 في نهاية اغس���طس 
املاضي، فتلقى 19 هدفا في 12 مباراة في مختلف املسابقات 
بعدما ضم املدافعني الكرواتي ديان لوفرين من ساوثمبتون 

واالس���باني البرتو مورينو من اشبيلية وخافيير مانكيو 
باالعارة من اتلتيكو مدريد.

ويستقبل س���اوثمبتون، صاحب اقوى دفاع )5(، 
ستوك سيتي على ملعبه »سانت ماري«، لكن مدربه 

الهولندي رونالد كومان يعتقد ان فريق الساحل 
اجلنوبي اليزال ميلك مجاالت للتحسن: »عرضنا 
لهم بعض االشرطة من الدقائق العشرين االولى 
امام س���ندرالند. ال أحب ان نبدأ املباريات هكذا 
على ارضنا. يعرفون ماذا حصل ولم تكن البداية 

جيدة«.
وصحيح ان س���اوثمبتون فقد نواة جنومه 
ومدربه االرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في فترة 
االنتقاالت ما دفع كثيرين لالعتقاد ان موس���مه 
سيكون مخيبا، لكن هذا لم مينع »ساينتس« من 
تسلق الترتيب واحتالل املركز الثالث بعد فوزه 

املدمر على سندرالند 0-8.
وفي باقي املباريات، يلعب وست بروميتش 
البيون مع كريس���تال باالس، سوانزي سيتي 

مع ليستر سيتي.

تشهد المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم 
مواجهة س����اخنة اليوم بين باريس سان جرمان الثاني وبوردو 

الثالث بفارق االهداف.
ويتصدر مرس����يليا الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 7 نقاط 

امام باريس سان جرمان وبوردو.
وسيكون ملعب »حديقة األمراء« مسرحا لقمة بنكهة خاصة 

بين باريس سان جرمان وبوردو لفض شراكة الوصافة.
ويمني باريس س����ان جرمان النفس بمواصلة الصحوة بعد 
فوزي����ن متتاليين على مضيفه لنس 3-1 ف����ي الدوري المحلي 
ومضيفه ابويل القبرصي في الجولة الثالثة من دور المجموعات 

لمسابقة دوري ابطال اوروبا.
ويعان����ي فريق العاصمة االمرين في اآلونة االخيرة بس����بب 
غياب هدافه وهداف الموس����م الماضي العمالق السويدي زالتان 
ابراهيموڤيت����ش المصاب وكذلك المهاجم االرجنتيني ايزيكييل 
الفيتزي وبدا ذلك جيدا في مباراته االخيرة امام ابويل حيث خطف 
فوزا في الدقيقة 87 من المباراة التي كان فيها الفريق القبرصي 
افضل. وم����ا يزي�د م�ح�ن الف�ري�ق ال�ب�اري�س����ي ان م��ه�اج��م�ه 
ال��دولي االوروغوياني ادينسون كافاني سيغيب عن مباراة بوردو 

بسبب االيقاف لطرده في المباراة االخيرة امام لنس.
ويدرك باريس س����ان جرمان جيدا اهمية الفوز على بوردو 
في س����عيه الى تضيي����ق الخناق على مرس����يليا المتصدر قبل 
استضافته بعد مرحلتين، وهو لن يهدر عاملي االرض والجمهور 
والمعنويات المهزوزة لدى العبي بوردو لفشلهم في تحقيق الفوز 
في المباراتين االخيرتين )الخسارة امام رينس صفر-1 والتعادل 
مع كاين 1-1(. ويلعب ايضا كاين الثامن عشر مع لوريان الخامس 
عشر، ورينس الرابع عشر مع مونبلييه الحادي عشر، وايفيان 

السابع عشر مع نانت السادس.

فوز ثالث لفيورنتينا وتعثر نابولي وإنتر في »يوروبا ليغ«ليڤركوزن ـ شالكه.. األبرز في »البوندسليغا«

روما للتعويض في »الكالتشيو« بعد اخليبة األوروبية

الدوري اإلجنليزي )املرحلة التاسعة(
2:45beIN SPORTS 11HDوست هام يونايتد � مان سيتي
5وست بروميتش � كريستال باالس

5ليڤربول � هال سيتي
5ساوثمبتون � ستوك سيتي

5beIN SPORTS 11HDسندرالند � أرسنال
7:30سوانزي سيتي � ليستر سيتي

»السيتيزنز« بانتظار هدية »الشياطني«
»املدفعجية« لذبح »القطط السوداء«

الدوري اإليطالي )املرحلة الثامنة(
4beIN SPORTS 3HDإمبولي � كالياري
7beIN SPORTS 7HDبارما � ساسولو

9:45beIN SPORTS 3HDسامبدوريا � روما

الدوري األملاني )املرحلة التاسعة(
4:30هيرتا برلني � هامبورغ

4:30beIN SPORTS 4HDبوروسيا دورمتوند � هانوڤر
4:30هوفنهامي � بادربورن

4:30آينتراخت فرانكفورت � شتوتغارت
4:30أوغسبورغ � فرايبورغ
7:30باير ليڤركوزن � شالكه

الدوري الفرنسي )املرحلة احلادية عشرة(
6beIN SPORTS 5HDباريس سان جرمان � بوردو

9beIN SPORTS 10HDرميس � مونبلييه
9كان � لوريان

9beIN SPORTS 5HDباستيا � موناكو
9beIN SPORTS 7HDإيفيان � نانت

قمة نارية بني سان جرمان وبوردو


