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منذ  الخسارة  طعم  برشلونة  يتذوق  ولم 
األولى،  المرحلة  في  نومانسيا  أمام  سقوطه 
عن  نقاط   4 بفارق  الصدارة  على  يتربع  وهو 
فياريال و5 عن فالنسيا الثالث و6 عن غريمه 
التقليدي ريال مدريد الذي سيلتقيه في نهاية 
ـــدوري  ال »كــاســيــكــو«  ــي  ف المقبل  األســبــوع 

اإلسباني.
الفريقين  بين  ــرة  ــي األخ الــمــبــاراة  وكــانــت 
1/صــفــر  الملكي  ــادي  ــن ال لمصلحة  انــتــهــت 
الــبــرازيــلــي  بــهــدف  ــب«  ــام ك »نـــو  ملعب  عــلــى 
على  التقدم  من  ريال  مكن  ما  باتيستا،  جوليو 
أفضلية  مسجا  نــقــاط   7 بــفــارق  ــا«  ــارش ــب »ال

مريحة توجته باللقب في ختام الموسم.
مماثل  موقف  فــي  برشلونة  يكون  وربــمــا 
وحتى أفضل، في حال فاز على فالنسيا ولقي 

ريال مدريد خسارة جديدة.
هنري  تييري  الفرنسي  المهاجم  وعــلــق 
على األداء الرائع الذي يقدمه فريقه في الفترة 
لديه  الفريق  أن  أعلم  »كنت  بالقول:  األخيرة 
في  لكن  الطريقة،  بهذه  اللعب  على  الــقــدرة 
ولم  قوي  دفاع  لديه  فالنسيا  األحــوال  جميع 
أن  علينا  لذا  ــه،  أرض خــارج  مباراة  أي  يخسر 
النقاط  إحراز  أجل  من  لنا  مستوى  أفضل  نقدم 

الثاث«.
وتبدو االحتماالت مفتوحة على مصراعيها 
أن  وخصوصا  قويين،  فريقين  بين  مباراة  في 
العريضة  بنتائجه  الجميع  يفاجئ  برشلونة 
والدليل  الــقــويــة،  الــفــرق  حــســاب  على  حتى 
بثاثية  أشبيلية  ملعب  من  كبير  بفوز  عودته 
بفضل  ــك  وذل الماضية،  المرحلة  في  نظيفة 

ونجم  ــو  ــت اي صــامــويــل  الــكــامــيــرونــي  ــه  ــداف ه
الوسط الرائع األرجنتيني ليونيل ميسي.

بنجومه  فالنسيا  سيتسلح  جهته،  ــن  م
دافيد  الدولي  الهداف  رأسهم  على  المحليين 
والعائد  وخواكين  ماتا  خوان  إلى  إضافة  فيا، 
روبن باراخا الذي سجل هدف الفوز في مرمى 

ريال بيتيس )2/3( في المرحلة الماضية.
ـــط فــالــنــســيــا روبــن  ـــب خــط وس وقــــال الع
بالنسبة  صعبة  ــاراة  ــب م »ستكون  ــا:  ــاراخ ب

إلينا«.
هناك  جيدة  نتائج  حققنا  »ولكننا  وأضاف 
أن  أعتقد  الــمــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  ــي  ف

بإمكاننا تكرار ذلك يوم السبت«.
ـــة جــــهــــود نــجــمــه  ـــون ـــل ـــرش وســيــفــتــقــد ب
بينما  )لإليقاف(  إيتو  صامويل  الكاميروني 
ابيدال  وايريك  ميليتو  جابريل  من  كل  يغيب 

وأندريس انيستا بسبب اإلصابات.
ويتصدر إيتو قائمة هدافي الموسم الحالي 

للدوري االسباني برصيد 14 هدفا.
ـــر مــن  ـــث ــًا أك ــب ــع ــت ــا م ــي ــس ــن ــال ـــون ف ـــك ـــي وس
ــس  ــا انــــه خــــاض أم ــوص ــص ــة، وخ ــون ــل ــرش ب
بــروج  كلوب  ــام  أم مــبــاراة  )الخميس(  األول 
من  الرابعة  الجولة  فــي   )1/1( البلجيكي 
منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة 

كأس االتحاد األوروبي.

لقاء صعب للملكي أمام أشبيلية
ويخوض ريال مدريد مباراة ال تقل صعوبة 
»سانتياغو  ملعب  على  أشبيلية  ضيفه  أمام 

برنابيو«.
عصيبة،  فــتــرة  الملكي  الــفــريــق  ويعيش 
في   )3/1( خيتافي  أمـــام  خــســارتــه  بعد  إذ 
األسبوع الماضي، أضيف إلى الئحة إصاباته 

الطويلة المدافع البرتغالي بيبي.
الجاري  األسبوع  خال  الوحيد  النبأ  وكان 
الــمــهــاجــم  مـــع  ــد  ــاق ــع ــت ال فـــي  اإلدارة  نــجــاح 
أياكس  مــن  هونتيار  ــان  ي ــاس  ك الهولندي 
بهدف  ـــورو،  ي مليون   27 مقابل  ــردام  ــت ــس أم

نيستلروي  فــان  رود  مواطنه  تعويض 
الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

الهولندي  النجم  وسيتابع 
ــاراة  ــب ــم ــار ال ــت ــون ـــان ه ـــاس ي ك
انضمامه  بــعــد  ــات  ــدرج ــم ال ــن  م

الثلثاء  ـــوم  ي ــق  ــري ــف ال لــصــفــوف 
الماضي قادما من أياكس أمستردام 

 )25.30( يــــورو  مــلــيــون   20 مــقــابــل 
مليون دوالر.

ولن يتمكن هونتار من المشاركة مع فريقه 
المقبل  الثاني  كانون  يناير/  حتى  الجديد 

لحين التعافي من اإلصابة في الكاحل.
شوستر  برند  األلماني  ريــال  مــدرب  ويقف 
قد  جــديــدة  خــســارة  ألن  الحائط  ــى  إل وظــهــره 
تطمينات  رغم  على  منصبه  من  إقالته  تعني 
ــو أمر  ــرون، وه ــدي ــال ـــون ك ــادي رام ــن رئــيــس ال
إشبيليه  الن  األحد  مباراة  في  للحصول  قابل 
ريال(  عن  نقطتين  بفارق  الترتيب  )خامس 
العريض  سقوطه  بعد  التعويض  على  مصر 

أمام جماهير في المرحلة السابقة.
على  خيتافي  الثاني  فياريال  ويستضيف 
ة  ر ــذ ح ة  ا ر ــا ــب م ــي  ف  » ل ــا ــغ ي ر د ــا م ل  ا « ملعب 
تلتيكو  ا يلعب  بينما   ، ض ر أل ا ب  ــا ــح ص أل
تينغ  ر سبو فــة  ضــيــا ــي  ف س  د ــا ــس ل ا ــد  ي ر ــد م

. شر لعا ا ن  خيخو
ــي  ــق ــت ــل ي  ، ى خــــــــر أل ا ت  ـــا ي ر ـــا ـــب ـــم ل ا فـــــي  و
 ، يــلــفــا هــو تـــيـــفـــو  يـــا يـــكـــر ر ــــع  م كــــا  ر يــــو مــــا

 ، ـــد ـــي ل ـــو ل ا ـــد  ـــل ب مـــــع  ـــــا  ن ـــــو س ـــــا س و ا و
 ، ملقة ــع  م ــا  ــي ن و ر ــو ك ال تــيــفــو  ر يــبــو د و
سينغ  ا ر و  ، يا لمير ا مع  نسيا  ما نو و
 ، و ــا ــب ــل ب ــك  ــي ــت ــل ت ا ـــع  م يـــر  نـــد نـــتـــا ســـا

. ل نيو سبا ا مع  بيتيس  و

§ نيقوسيا - أ ف ب

المرحلة  منذ  النظيف  سجله  على  الحفاظ  إلى  المتصدر  برشلونة  يتطلع   [
على  )السبت(  اليوم  فالنسيا  ضيفه  هو  عنيدًا  خصمًا  يقابل  عندما  االفتتاحية 
كرة  في  اإلسباني  ال��دوري  من  عشرة  الرابعة  المرحلة  في  كامب«،  »نو  ملعب 

القدم.

فيما أشبيلية يأمل استغالل إصابات ريال مدريد

إثارة في »نو كامب«... برشلونة يستضيف عقدته فالنسيا

§  نيقوسيا - أ ف ب

ال�������دوري  ع����ش����اق  ي����أم����ل   [
أن   )1 ليغ   ( القدم  لكرة  الفرنسي 
عشرة  السابعة  المرحلة  تشهد 
السابقة  المرحلة  من  أكثر  أهداف 
ه��دف��ًا   11 تسجيل  ش��ه��دت  ال��ت��ي 

فقط في 10 مباريات.
تعبيرًا  األكثر  النتيجة  وكانت 
في  الجاف  الهجومي  الواقع  عن 
المتصدر  ل��ي��ون  ت��ع��ادل  ف��رن��س��ا، 
األخير  فالنسيان  مع  أرضه  على 
م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  أه�������داف  دون  م����ن 

»جيرالن« الغارق في األمطار.
اللقب  حامل  تعثر  رغ��م  وعلى 
الماضية،  السبعة  األع����وام  ف��ي 
م��اح��ق��ي��ه  م����ن  أي  ي��س��ت��ف��د  ل����م 
الفارق،  تقليص  في  المفترضين 
ف��ت��ع��ادل ب����وردو ع��ل��ى أرض���ه مع 
)صفر/ ال��ق��اع  وص��ي��ف  س��وش��و 
ص���ف���ر( وم���رس���ي���ل���ي���ا م����ع ن��ي��س 
س��ان  ب���اري���س  وخ���س���ر   )2/2(
ما  )ص��ف��ر/1(  ري��ن  م��ع  جيرمان 
فتح الطريق أمام األخير ليحل في 
مركز الوصيف بفارق 5 نقاط عن 

ليون.
واف���ت���ت���ح���ت ال���م���رح���ل���ة أم���س 
ضيفه  مع  بوردو  بلقاء  )الجمعة( 
ف��ال��ن��س��ي��ان ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه »ج���اك 
ش����اب����ان دل�����م�����اس«، وذل������ك ب��ع��د 
ت��ق��دي��م��ه��ا إلراح�����ة ب�����وردو ال���ذي 
مع  ال��ح��اس��م��ة  ل��م��ب��ارات��ه  يستعد 

أبطال  دوري  في  اإليطالي  روم��ا 
أوروبا يوم الثلثاء المقبل.

الثالث  مرسيليا  ويستضيف 
الجنوبي  ج��اره  )السبت(  اليوم 
في  يخسر  لم  ال��ذي  ال��راب��ع  نيس 
ملعب  ع��ل��ى  م���ب���اري���ات،  ث��م��ان��ي 
قمة،  م���ب���اراة  ف��ي  »ف���ي���ل���ودروم« 
ال��م��رح��ل��ة  ف��ي  ن��ي��س  ي��ل��ع��ب  ل��م  إذ 
مع  مباراته  تأجيل  بعد  الماضية 

األمطار. بسبب  غرونوبل 
الذي  الوصيف  ري��ن  وينتقل 
م��ب��اراة،   14 آخ��ر  ف��ي  يخسر  ل��م 

ف���ي زي������ارة ح�����ذرة إل����ى م��ل��ع��ب 
ليواجه  اليوم  دورنانو«  »ميشال 

عشر. الحادي  كاين 
وق����������ال م����������درب ري��������ن غ��ي 
هو  ال��وص��ي��ف  »م��رك��ز  الك��وم��ب: 
نبقى  أن  األه��م  إنما  جيد،  ش��يء 
ه��ك��ذا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��م��وس��م. أم��ا 
فا  األول،  المركز  ال��ى  بالنسبة 
على  م��ص��م��م  ل��ي��ون  ي��ع��ل��م.  أح���د 
اللحاق  صعبًا  وسيكون  الفوز، 

به«.
وي��خ��ت��ت��م ل���ي���ون ال��م��ت��ص��در 

يحل  ع��ن��دم��ا  ال��س��ب��ت،  م��ب��اري��ات 
ملعب  ع��ل��ى  ن���ان���ت  ع��ل��ى  ض��ي��ف��ًا 
تعادل  بعد  وذل��ك  ب��وج��وار«،  »ال 
وخ�����س�����ارة ف�����ي ال���م���رح���ل���ت���ي���ن 

. ضيتين لما ا
يلعب  المباريات،  باقي  وف��ي 
مع  إتيان  وسانت  تولوز  مع  ليل 
مع  وغرونوبل  السبت،  لوهافر 
نانسي  م��ع  ول���وري���ان  اوك��س��ي��ر 
وم��ون��اك��و م��ع س��وش��و وب��اري��س 
س���ان ج��ي��رم��ان م��ع ل��وم��ان غ��دا 

)األحد(.

 § باريس - أ ف ب

] فتح الحارس والقائد السابق لنادي ليون غريغوري كوبي النار على رئيس النادي 
كريم  المهاجم  سلوك  ذاته  الوقت  في  وانتقد  بـ«القاتل«،  إياه  متهما  أوالس  ميشال  جان 

بنزيمة وذهب إلى حد وصفه بـ«قائد« عصابة.
يتحدث  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  بنادي  الموسم  مطلع  في  التحق  الذي  كوبي  وكان 

في لقاء مع مجلة »ليون ماغ« التي تصدر في مدينة ليون الفرنسية.
وصل  أن  بعد  ليون  فريق  مغادرة  إلى  اضطر  إنه  الحارس  وقال 
جديد  جيل  مع  التعايش  مستحيًا  بات  أنه  االعتقاد  إلى 
ويصلون  مختلفة  سلوكًا  يعتمدون  الاعبين  من 

متأخرين لحصص التدريب.
ـــات بــنــزيــمــة  ـــؤه ــى م ــل ـــى كـــوبـــي ع ـــن وأث
ــب  ــاع ال إن  ــــال  وق لـــلـــعـــادة«،  »الـــخـــارقـــة 
مستقبل  عــلــى  مقبل  األصـــل  ــري  ــزائ ــج ال

كروي كبير.
لم  مــدريــد  أتلتيكو  ــارس  ح أن  غير 
يتردد في شن هجوم من العيار الثقيل 
الذي  الحالي  االحتراف  »نظام  على 
تتجاوز  ال  لاعبين  الكثير  يعطي 
لهم  ويتنازل  الـ20،  أعمارهم 

بكل شيء«.
ــون  ــي ـــد ل ـــائ ـــر ق ـــب ـــت واع
ــذا  ه ــل  ــث م أن  الـــســـابـــق 
ــب  ــب ــس ــت ــــام ي ــــظ ــــن ال
ــار عــالــم  ــي ــه فـــي ان
ـــرة، وأشــــار  ـــك ال
ـــــــي ســــيــــاق  ف
حــديــثــه الــى 
بنزيمة  أن 
بـــــــــــــــــات 
الــــــيــــــوم 
»العـــــبـــــًا 
ــًا  ــق ــل ــغ ــن م
عــــــــلــــــــى 
ـــــه،  ـــــس ـــــف ن
ــي  ـــش ف ـــي ـــع ي
ــــم الـــمـــال  ــــال ع

والبزنس«.
ـــر غــيــرغــوري  ـــب وع
كوبي عن أسفه إلى السلوك 
ينيرون  ــاس  أن انــعــدام  بسبب  طيب  »شخص  إليه  آل  ــذي  ال
وذهب  السلطة«،  من  نوعا  عليه  ويمارسون  الكروي،  مساره 
في  أصبح  بنزيمة  ان  القول  حد  إلى  مدريد  أتلتيكو  حــارس 

سن الـ20 فقط بمثابة »قائد« عصابة. 
وبخصوص الرئيس جان ميشال أوالس، قال كوبي أن 
في  محبوبا«  النادي  يصبح  »لكي  الكثير  يعمل  لم  األخير 
من  ليون  منع  الذي  بـ«القاتل«  ووصفه  الشعبي،  محيطه 

انتزاع »صورة طيبة وعرفان« في عيون مشجعيه.

كوبي يصف بنزيمه
بـ»قائد عصابة« ورئيسه بـ»القاتل«

ليون يسعى الستعادة نغمة االنتصارات في نانت

§ مدريد - أ ف ب

رئيس  إلى  الذعة  انتقادات  ميتشل  السابق  االسباني  الدولي  وجه   [
استقالته  األول  قدم  ان  بعد  كالديرون  رامون  االسباني  مدريد  ريال  نادي 

من إدارة قطاع الناشئين في النادي الملكي.
ريال  عن  يتميز  برشلونة  التقليدي  غريمه  بأن  صرح  كالديرون  وكان 
أن  التاريخي  الوسط  العب  دفع  ما  الشباب،  الاعبين  وتنمية  تطوير  في 

يقدم استقالته من منصبه.
الــمــعــروف  كــامــبــو  دل  ــن  ــارت م ــس  ــي ــزال ــون غ ميغيل  خــوســيــه  وقــــال 
بـ«ميتشل« إلذاعة »كادينا سير« المحلية: »بامكان الرئيس أن ينتقدني، 
يحصل  شيء  أي  عن  البتة  يعلم  ال  أعمل.  ومــاذا  اعمل  كيف  يعلم  ال  لكنه 

هنا«.
ملمحا  مباراة  من 400  أكثر  في  ريال  ألوان  حمل  الذي  ميتشل  وأضاف 
الفرصة  يقدم  ال  »الــنــادي  برشلونة:  مع  ميسي  االرجنتيني  حالة  إلــى 

لناشئيه مثلما تفعل األندية األخرى التي تستقدم العبيها من الخارج«.
الهولندي  الدولي  المهاجم  مع  ريال  توقيع  لدى  ميتشل  ثائرة  وثارت 
يورو،  مليون   27 نحو  مقابل  أمستردام  أياكس  من  هونتيار  يان  كاس 
فرناندو  األرجنتينيين  مثل  نسبيا  الصغار  الاعبين  استقدام  توالى  إذ 

غاغو وغونزالو هيغوين والبرازيلي مارسيلو.
وسمى ميتشل بعض الاعبين الذين فرضوا أنفسهم بعيدا عن ملعب 
مهاجم  مثل  خدماتهم،  من  االستفادة  من  ــدال  ب برنابيو«  »سانتياغو 
وسط  والعــب  نيغريدو  ــارو  ــف ال الميريا  ومهاجم  ماتا  خــوان  فالنسيا 

خيتافي استيبان غرانيرو ومدافع ليفربول االنجليزي الفارو اربيلوا.
ميتشل.  برحيل  »تفاجأت  قائا:  نفسه  عن  كالديرون  دافع  جهته،  من 
هذا  عــن  سيجيب  ــر  ــي واألخ مياتوفيتش،  ـــردراغ  ب هــو  المباشر  رئيسه 
ناشئي  سير  عــدم  ــرون  ي الجميع  الن  محبطا،  تصرفه  أرى  الموضوع. 
سبعة  ــإن  ف ـــوال،  األق ــذه  ه ــم  رغ وعلى  الصحيح.  الطريق  على  الفريق 

العبين من فريقنا األول قدموا من هذا القطاع«.

كالديرون ال يعلم شيئًا عن قطاع الناشئين في الريال

ليون يواجه نانت وعينه على الفوز


