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غدا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ١٧)
٣:٣٠beIN sports HD٢ليڤربول – واتفورد

٦بيرنلي - نيوكاسل 
٦تشلسي- بورمنوث
٦beIN sports HD٢ليستر - نوريتش

٦شيفيلد يونايتد - استون ڤيال
٨:٣٠beIN sports HD٢ساوثمبتون - وست هام 

اسبانيا (املرحلة الـ ١٧)
٣beIN sports HD٣غرناطة - ليڤانتي

٦beIN sports HD٣سوسييداد - برشلونة
٨:٣٠beIN sports HD٣بلباو - ايبار 

١١beIN sports HD٣اتلتيكو مدريد - اوساسونا 
إيطاليا (املرحلة الـ ١٦)

٥beIN sports HD٤بريشيا - ليتشي
٨beIN sports HD٤نابولي - بارما 

١٠:٤٥beIN sports HD٤جنوى - سامبدوريا
املانيا (املرحلة الـ ١٥)

٥:٣٠beIN sports HD٥بايرن ميونيخ - برمين 
٥:٣٠كولن - ليڤركوزن 

٥:٣٠هرتا برلني - فرايبورغ
٥:٣٠ماينتس - دورمتوند 
٥:٣٠بادربورن - اونيون

٨:٣٠beIN sports HD٥دوسلدورف - اليبزيغ
فرنسا (املرحلة الـ ١٨)

٧:٣٠beIN sports HD٦ميتز - مرسيليا 
١٠اميان - ديجون 
١٠اجنيه - موناكو 
١٠بريست - نيس 

١٠نيم - نانت 
١٠تولوز - رميس

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 

اليوم اجلمعة

اسبانيا (املرحلة الـ ١٧)
١١beIN sports HD٣االڤيس - ليغانيس

املانيا (املرحلة الـ ١٥)
١٠:٣٠beIN sports HD٥هوفنهامي - اوغسبورغ

فرنسا (املرحلة الـ ١٨)
١٠:٤٥beIN sports HD٦ليل - مونبلييه

«الريدز» اللتهام واتفورد.. و«الذئاب» تستدرج نوريتش غدًا
ســيكون املتصدر ليڤربول مرشــحا فوق 
العادة لتجــاوز عقبة واتفورد صاحب املركز 
الـ ٢٠ األخير عندما يلتقيه مســاء غد السبت 
في افتتاح مباريات املرحلة الـ ١٧ من الدوري 

االجنليزي املمتاز. 
ويستعد «الفريق األحمر» جلدول مباريات 
مزدحم في الشــهر اجلاري سيخوض خالله 
٩ مباريــات في ٤ بطــوالت مختلفة، مبا فيها 
ربــع نهائي كأس الرابطة االجنليزية ونصف 
نهائي كأس العالم لألندية في غضون يومني 

األسبوع املقبل.

ومن املتوقع أن يزج مدرب ليڤربول يورغن 
كلوب بتشــكيلة يافعة ملواجهة أســتون ڤيال 
خارج الديار في كأس الرابطة يوم ١٧ الشــهر 
اجلاري، فيما سيسافر الفريق االول الى قطر 
خلــوض نصف نهائــي مونديــال األندية في 

اليوم التالي. 
وظهــر ذكاء كلــوب بالتغييــرات العديدة 
التي أجراها في اآلونة االخيرة على التشكيلة 
االساسية في املباريات من دون أن تشهد نتائج 

الفريق أي تراجع.
وقال كلوب «يجب أن نعمل جاهدا لتحقيق 

مــا نريد، أردنا بلوغ الدور التالي (من دوري 
االبطال)، كان ذلك مهما، ولم يكن مخططنا أن 
نكون في صدارة الدوري االجنليزي في ديسمبر 
إال انه من الرائع أن نكون (في هذا املركز)». 
ويخــوض صاحب املركز الثاني في ســلم 
الترتيــب ليســتر ســيتي مواجهة قــد تبدو 
مبتناولــه عندمــا يلتقي صاحــب املركز قبل 

االخير نوريتش سيتي. 
ويبدو فريق «الذئاب» املتوج بطال الجنلترا 
عام ٢٠١٦ املنافس االكبر لليڤربول هذا املوسم، 
في ظل ابتعاد مان سيتي بطل املوسمني املاضيني 

بفارق ١٤ نقطة عن الصدارة في املركز الثالث.
وحقق فريق «الذئاب» انتصاره الثامن على 
التوالي في الدوري احمللي االســبوع املاضي 
بفــوزه على أســتون ڤيال وهو رقم قياســي 
للنادي، وميتلك حتى املرحلة املاضية نقاطا 
أكثر مــن املرحلة ذاتها حــني حقق اللقب في 
موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، إال انه يجد نفسه مبتعدا 
بفارق ٨ نقاط عن ليڤربول في املركز الثاني.

وتقام عدة مباريات غدا السبت، حيث يلتقي 
بيرنلي مع نيوكاسل، وتشلسي مع بورمنوث، 

وشيفيلد يونايتد مع أستون ڤيال.

غاتوزو يبدأ مغامرته مع «البارتينوبي» غدًا.. و«البايرن» يطمح إلسقاط برمين
يخــوض املــدرب اجلديــد جينارو 
غاتوزو اختباره األول على رأس اإلدارة 
الفنية مع فريقه اجلديد نابولي عندما 
يســتقبل بارما غدا السبت في افتتاح 
مباريــات املرحلــة الـ ١٦ مــن الدوري 

اإليطالي.
وكان «البارتينوبــي» قد أعلن عن 
إقالة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، 
عقب فوزه برباعية نظيفة على غينك، 
فــي اجلولة اخلتامية لدور مجموعات 
دوري أبطال أوروبا، الثالثاء املاضي، 

قبل أن يعني غاتوزو بدال منه.
وفــي مباراتني أخريــني، يلعب غدا 
بريشــيا مــع ليتشــي، وجنــوى مــع 

سامبدوريا.
أملانيا

يأمل بايرن ميونيــخ بطل األعوام 

الســبعة املاضية واملنتشي بتحقيقه 
العالمة الكاملة قاريا أن يعود إلى سكة 
الفارق  االنتصارات محليــا وتقليص 
بينه وبني بوروســيا مونشنغالدباخ 
املتصدر وذلك عندما يستقبل في عقر 
داره ڤيردر برمين غدا الســبت ضمن 

املرحلة الـ ١٥ من بطولة أملانيا.
وتعرض بايرن خلسارتني متتاليتني 
بدايــة على ملعبه فــي «أليانز أرينا» 
امام باير ليڤركــوزن ١-٢ في املرحلة 
١٣، قبل أن يخســر بالنتيجة ذاتها في 
عقر دار مونشــنغالدباخ املتصدر في 
املرحلة السابقة، ليرفع االخير رصيده 
في الصدارة إلى ٣١ نقطة متقدما بفارق 

٦ نقاط عن بايرن في املركز السابع.
وبدوره سيكون بوروسيا دورمتوند 
امام فرصة تعزيز مركزه الثالث مع ٢٦ 
نقطة عندما يحل ضيفا على ماينتس 

غدا، في ســعيه لتحقيق فوزه الثالث 
تواليا في الـ «بوندسليغا» بعدما اسقط 
هرتا برلني ٢-١ وفورتونا دوسلدورف 
بخماسية نظيفة في املرحلتني السابقتني.

وتفتتح املرحلة اليوم بلقاء هوفنهامي 
الثامن مع اوغســبورغ، فيما تستكمل 
غــدا، حيــث يلتقــي هرتــا برلــني مع 
فرايبورغ، وكولن مع باير ليڤركوزن، 
وبادربورن مع أونيون برلني، وفورتونا 

دوسلدورف مع اليبزيغ.
فرنسا

يأمل مرســيليا الوصيف في البقاء 
أطول فترة ممكنة على غيمته احلالية 
وحتقيق سابع فوز تواليا، عندما يحل 
على متز غدا في املرحلة الـ ١٨ لبطولة 

فرنسا.
وبفوزه االخير على بوردو ٣-١ االحد 

املاضي، حقق النادي املتوسطي أطول 
سلســلة انتصارات منذ أغســطس - 
أكتوبر ٢٠١٤ حني حقــق ٨ انتصارات 
على التوالــي، رافعا رصيــده الى ٣٤ 
نقطة في املركز الثاني بفارق ٥ نقاط عن 
غرميه باريس سان جرمان حامل اللقب 
واملتصدر الذي ميلك مباراة مؤجلة، و٦ 

عن ليل الثالث.
وسيكون مرسيليا مرشحا لتحقيق 
فوز جديد خصوصا في ظل فشل متز 
الثامن عشــر بتحقيق أي فوز في آخر 

٧ مباريات.
أمــا ليل الثالث والفائــز في آخر ٣ 
مباريات، فيفتتح املرحلة اليوم عندما 

يستضيف مونبلييه العاشر.
ويلعب غدا نيم مع نانت، وبريست 
مع نيس، واجنيه مع موناكو، واميان 

مع ديجون، وتولوز مع رينس.

«البارسا» لتفادي مفاجآت سوسييداد
.. «واألتلتي» للنهوض من كبوته أمام أوساسونا

إلــى  يســعى برشــلونة 
مواصلة حتقيق النتائج املميزة 
واالحتفاظ بصــدارة الدوري 
اإلسباني بفارق األهداف عن 
غرميه األزلي ريال مدريد وذلك 
عندمــا يحل ضيفا على ريال 
سوسييداد غدا السبت ضمن 

املرحلة الـ ١٧ من «ال ليغا».
ويتســاوى «البالوغرانا» 
و«املرينغي» بعدد النقاط ولكل 
منهما ٣٤ نقطــة مع أفضلية 
لألول بفارق األهداف، علما أن 
مباراة «الكالسيكو» املؤجلة 
التــي جتمــع بينهما ســتقام 

األربعاء املقبل.
يدخل برشــلونة مباراته 
مع ريال سوســييداد (الرابع 
برصيد ٢٧ نقطة) بعد خوضه 
الثالثاء في  مواجهة صعبــة 
سان سيرو انتهت بفوزه ٢-١ 
وإقصاء إنتــر ميالن متصدر 
الدوري اإليطالــي من دوري 
أبطــال أوروبــا بفريــق جله 
من االحتياطيني بعدما فضل 
املدرب ارنستو ڤالڤيردي إراحة 
كل مــن جنمــه األرجنتينــي 
ليونيــل ميســي واحلــارس 

األملانــي مارك-أندريــه تيــر 
شتيغن وسيرجيو بوسكيتس 
والكرواتي ايڤان راكيتيتش، 
علما أن األوروغوياني لويس 
ســواريز ظــل علــى مقاعــد 
االحتيــاط حتــى الدقيقة ٦٢ 
عندما حــل بديال للفرنســي 

انطوان غريزمان.
الكاتالوني  الفريق  ويأبى 
تعرضه ألي نكسة قبل املواجهة 
املرتقبة مع غرميه التقليدي في 
«كامب نو» األربعاء. ويستقبل 
اتلتيكــو مدريد أوساســونا 
وهدفــه األســاس العودة إلى 
سكة االنتصارات التي فقدها 
في آخر ٣ مباريات بعد تعادله 
مرتني وســقوطه خاسرا مرة 

كانت أمام برشلونة ٠-١. 
ولم يذق الفريق املدريدي، 
املتأهــل أيضا الى ثمن نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا، طعم 
الفوز ســوى مرتــني في آخر 

١٠ مباريات.
وتفتتح املرحلة اليوم بلقاء 
أالڤيس وليغانيس، وكالهما 
يطمــح للخــروج مــن دوامة 

النتائج املتخبطة.
وتعــرض صاحب األرض 
خلسارتني متتاليتني في آخر 
مرحلتني، ما أنزله إلى املركز 
اخلامس عشر برصيد ١٨ نقطة، 
بفــارق ٩ نقاط عن ليغانيس 

التاسع عشر.
ويلعب غدا أيضا غرناطة 
مع ليفانتــي، وأتلتيك بلباو 

مع إيبار.

هاالند على رادار دورمتوند واليبزيغ
الصاعــد  املهاجــم  زار 
بسرعة صاروخية النرويجي 
هــداف  هاالنــد  ارلينــغ 
سالزبورغ النمساوي ناديي 
بوروسيا دورمتوند واليبزيغ 
األملانيني، بحسب ما أشارت 
الصحــف األملانية الصادرة 

صباح امس.
وأشــارت يومية «روهر 
ناخريشنت» ان الالعب البالغ 
١٩ عامــا وصاحب ٨ أهداف 
في دور املجموعات لدوري 
أبطال أوروبا، شوهد األربعاء 

في مطار دورمتوند حيث اســتقبله موظف 
فــي النادي األصفر، متهيــدا النتقال محتمل 
في الفترة الشــتوية املقبلة. وبعمر ١٩ عاما 
و٥٨ يوما، اصبح ثالث أصغر العب يســجل 
ثالثيــة (ضد غنك البلجيكي) في املســابقة 
القارية االولى، ووحدهما اإلســباني راوول 

غونزاليس واالجنليزي واين 
رونــي جنحا في تســجيل 

ثالثية في سن أقل.
وأشــارت «ســكاي» الى 
أن صاحــب ٢٨ هدفا في ٢٢ 
مباراة في مختلف املسابقات 
زار اليبزيغ، النادي الشقيق 
الــذي يقــدم  لســالزبورغ، 
موســما رائعا محليا وعلى 
الساحة القارية حيث تأهل 
للمرة االولى الى الدور ثمن 
النهائي. وأصبح هاالند أيضا 
أول العب أقل مــن ٢٠ عاما 
يسجل في أول خمس مباريات له في دوري 
أبطال أوروبا. ويبحث دورمتوند عن هداف 
يدعم اإلســباني باكو ألكاســير الــذي يقدم 

مستويات متقلبة منذ مطلع املوسم. 
وتقدر قيمة انتقال هاالند بعشرين مليون 

يورو بحسب بند جزائي في عقده.

يوڤنتوس ال يريد بوغبا
الرياضي  املديــر  حتدث 
ليوڤنتوس، فابيو باراتيتسي، 
عن إمكانية إبرام التعاقد مع 
العب «البيانكونيري» السابق 
بول بوغبا، الناشــط حاليا 
ضمن صفوف مان يونايتد.

وال يزال مستقبل الدولي 
الفرنســي مــع «الشــياطني 
احلمــر» محــل شــك، حيث 
بالعــودة لصفوف  ارتبــط 
يوڤنتــوس، خــالل ســوق 
االنتقاالت الصيفية املاضية، 
كما تردد اسمه داخل جدران 

ريــال مدريد، لكن ناديه رفض التخلي عنه. 
وقال باراتيتسي، خالل تصريحاته لصحيفة 
«كالتشــيو ميركاتو» اإليطاليــة: «كما قلت 
عدة مرات ســابقة، لدينا تشــكيلة تنافسية 

ومتكاملة للغاية».

وأضاف: «في خط الوسط 
هناك إميري كان وخضيرة 
سيعود قريبا، لذلك ليست 
لدينــا أن نيــة للتحرك في 

سوق الشتاء».
وعانى بوغبا من إصابة 
أبعدتــه عــن  فــي كاحلــه 
املشاركة منذ نهاية سبتمبر 
املاضي، وأكد مدربه في مان 
يونايتــد، النرويجــي أولي 
غونار سولسكاير، أنه ينتظر 
الفرنســي لياقة  اســتعادة 
املباريات، ومن ثم ســيعود 
للمشــاركة بشــكل طبيعي مع زمالئه، ولم 
يحدد موعدا معينا. وفي نفس السياق، أفادت 
صحيفة «ميرور» البريطانية، بأن تصريحات 
باراتيتسي تشير إلى أن يوڤنتوس قد ال يبرم 

أي تعاقدات خالل سوق الشتاء.


