
ــهر، يتطلع  ــة ثمانية أش ــتمر قراب ــد مارثون اس بع
ــيل املرصي  ــي واأله ــاوي املغرب ــوداد البيض ــا ال فريق
ــج بلقب دوري  ــمراء والتتوي ــرية الس ــب ود األم لخط
ــك عندما  ــذا العام، وذل ــرة القدم ه ــال إفريقيا لك أبط
ــد الخامس  ــىل ملعب محم ــبت ع ــوم الس ــان الي يلتقي
ــي  النهائ ــدور  ال ــاب  إي يف  ــاء  البيض ــدار  ال ــة  بمدين

للمسابقة القارية.
وبعدما أهدر فرصة الفوز باللقب عام 2011م عقب 
ــي، يمتلك  ــي التونيس يف النهائ ــارته أمام الرتج خس
ــة مرة واحدة  ــاوي، الحائز عىل البطول ــوداد البيض ال
ــة  ــاء منص ــر اآلن الرتق ــوظ األوف ــام 1992م، الحظ ع
ــادال إيجابيا بطعم الفوز 1  التتويج، بعدما اقتنص تع

/ 1 من نظريه املرصي يف مباراة الذهاب.
ــلبي فقط يف لقاء  ــوداد التعادل الس ــات يكفي ال وب
اإلياب من أجل التأهل ألول مرة يف تاريخه إىل بطولة 
ــتقام يف اإلمارات العربية  ــم لألندية التي س كأس العال
ــذي حققه  ــرار اإلنجاز ال ــهر املقبل وتك ــدة الش املتح

منافسه العتيد الرجاء.
ويأمل الوداد يف إعادة اللقب إىل املغرب مجددا بعد 
ــاء البيضاوي  ــا توج الرج ــا، حينم ــاب دام 18 عام غي

بالبطولة عام 1999م عىل حساب الرتجي.
يف املقابل، بات يتعني عىل األهيل الفوز بأي نتيجة، 
ــج بلقبه  ــن 1-1، للتتوي ــي بأكرث م ــادل اإليجاب أو التع
ــع يف البطولة وتعزيز رقمه القيايس كأكرث الفرق  التاس

حصوال عليه.
ــيناريو فوزه باللقب عامي  ويحلم األهيل بتكرار س
ــي  ــيس والرتج ــاب الصفاق ــىل حس 2006 و2012م، ع
ــادل 1 / 1 ذهابا  ــقط يف فخ التع ــيني، حينما س التونس
ــا عىل عقب ويفوز  ــه، قبل أن يقلب األمور رأس يف ملعب

خارج ملعبه إيابا.
ــة األقوى  ــب البطول ــايل، لم تغ ــرن الح ــالل الق وخ
ــة، عن خزينة  ــة األفريقي ــتوى األندي واألهم عىل مس
ــا أعوام  ــوام، بعدما توج به ــة أع ــيل أكرث من أربع األه

2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013م.
ــىل 2.5  ــوف يحصل ع ــب س ــز باللق ــر أن الفائ يذك
ــي  ــز الثان ــب املرك ــينال صاح ــا س ــون دوالر، فيم ملي

1.25مليون دوالر.

ــة  ــو مواجه ــار نح ــه األنظ تتج
ــيا  ــي بني بوروس ــيكو األملان الكالس
ــخ، التي  ــرن ميوني ــد وباي دورتمون
تجمعهما اليوم السبت، عىل ملعب 
ــن  ــارك"، ضم ــا ب ــيجنال إيدون "س
ــة الحادية عرشة  ــات الجول منافس

من عمر مسابقة البوندسليجا.
ــخ صدارة  ــرن ميوني ويحتل باي
ــد  ــي برصي ــدوري األملان ــب ال ترتي
ــن  ــاط ع ــارق 3 نق ــة، وبف 23 نقط

دورتموند صاحب املركز الثاني.
ــد  دورتمون ــيا  بوروس ــىش  ويخ
ــرن ميونيخ،  ــارة أمام باي من الخس
ــتجعل  س ــة  الهزيم وأنَّ  ــة  خاص
ــارق 6 نقاط عن  ــق يبتعد بف الفري

الصدارة.

بايرن  ــىل  ــد ع ــب دورتمون وتغل
ــا  ــاراة جمعتهم ــر مب (0-1) يف آخ
عىل أرض دورتموند قبل 12 شهرًا، 
ــه بايرن  ــر فوز حقق ــا كان آخ بينم
ــل  أبري يف  ــد  دورتمون أرض  ــىل  ع

2015م.
ــج (الثالث)، مع  ويلتقي اليبزي
ــع)، يف مباراة  ضيفه هانوفر (الراب
قوية أيًضا تقام اليوم السبت، فيما 
ــالكه،  يلعب فرايبورج مع ضيفه ش

ــيا مونشنجالدباخ  ويلتقي بوروس
ــبورجح مع باير  مع ماينز، وأوجس

ليفركوزن.
ــىل  ع ــورج  هامب ــيعتمد  وس
ــويا  تاتس ــن  الصاعدي ــئني  الناش
إيتو ويان فيتي أرب، عندما يواجه 
ــق  ــة لتحقي ــتوتجارت يف محاول ش
ــات بدون  ــه بعد 8 مباري ــوز ل أول ف

أي انتصار.
ــد،  ــد األح ــوم غ ــات ي ويف مباري
ــري) تحقيق  ــيحاول كولن (األخ س
ــم  ــه بالدوري هذا املوس ــوز ل أول ف
ــتضيف هوفنهايم، فيما  عندما يس
يتطلع فولفسبورج إلنهاء سلسلة 
ــتمرت لـ6 مرات  التعادالت التي اس

عندما يستضيف هريتا برلني.

تشهد املرحلة الحادية عرشة من الدوري االنجليزي 
ــد، تجمع األوىل  ــار الثقيل غداً األح ــني من العي مواجهت

ــنال الخامس،  ــيتي املتصدر وأرس بني مانشسرت س
ــيليس الرابع ومانشسرت يونايتد  والثانية بني تش

الثاني.
ــيتي بداية مثالية بفوزه  وحقق مانشسرت س
ــجال 35  ــدة مس ــه يف واح ــات وتعادل يف 9 مباري

ــداف، أما  ــتة اه ــوى س هدفا ولم يدخل مرماه س
ــم يف 10 مباريات حتى  ــالث هزائ ــنال فمني بث ارس

اآلن جميعها خارج ملعبه امام ستوك سيتي وليفربول 
وواتفورد.

ــه انتزع بطاقة  ــيتي بالتألق محليا ألن ــي س وال يكتف
التأهل اىل الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا 
ــات بعد فوزه عىل  ــن نهاية دور املجموع ــل جولتني م قب
ــر دار االخري  ــة ايطاليا 2-4 يف عق ــدر بطول ــويل متص ناب
ــوالت  ــع ج ــا يف ارب ــع توالي ــوزه الراب ــا ف ــاء محقق االربع

وسجل خاللها 14 هدفا.
ــيكون ملعب ستامفورد بريدج مرسحا للمواجهة  وس
ــرت يونايتد الذي  ــليس الجريح ومانشس املرتقبة بني تش
يقوده مدرب تشليس السابق الربتغايل جوزيه مورينيو.

وتكبد تشليس خسارة قاسية قاريا امام روما بثالثية 

ــل املواجهة يف افضل حاالته ال  ــة الثالثاء وال يدخ نظيف
ــالث هزائم يف 10 مباريات  ــيما بأنه مني حتى اآلن بث س
ــاع خصوصا يف  ــط الدف ــكلة يف خ ــي من مش ويعان
ــط الفرنيس نغولو كانتي الذي  غياب العب الوس

عاود التمارين وقد يشارك يف اللقاء.
ــع بالصالبة  ــد، فيتمت ــرت يونايت ــا مانشس ام
ــة اهداف  ــاه اربع ــل دخول مرم ــة بدلي الدفاعي
ــلبي  فقط ونجح الفريق يف العودة بالتعادل الس
من ليفربول قبل ان يتغلب عىل توتنهام -1صفر يف 

مواجهتني ضد الستة الكبار هذا املوسم.
ــيتي مع  ــتوك س ــي س ــرى، يلتق ــات األخ ويف املباري
ــش  ــت برومويت ــع وس ــفيلد م ــيتي، وهادرس ــرت س ليس
ــل  ــون، ونيوكاس ــع برايت ــيتي م ــوانيس س ــون، وس البي
ــت هام  ــيل، ووس ــع برين ــاوثمبتون م ــوث، وس ــع بورنم م
ــتال باالس،  ــرب مع كريس ــول، وتوتنهام هوتس مع ليفرب

وايفرتون مع واتفورد.

طموح الوداد يصطدم بخربة األهلي يف نهايئ أبطال افريقيا

مواجهات من العيار الثقيل يف الدوري اإلنجلزيياليوم.. دورتموند وبايرن يف كالسيكو البوندسليجا
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ــان  جريم ــان  س ــس  باري ــدو  يب
املتصدر مرشحا بقوة لتحقيق فوز 
ــرث يف الصدارة  ــاد أك ــد واالبتع جدي
ــه  ــىل انجي ــا ع ــل ضيف ــا يح عندم
يف  ــبت  الس ــوم  الي ــرش  ع ــي  الثان
ــن بطولة  ــة عرشة م ــة الثاني املرحل

فرنسا لكرة القدم.
املباراة  ــة  العاصم ــق  يدخل فري
ــا كان أول  ــة بعدم ــات عالي بمعنوي
ــن النهائي  ــدور ثم ــني إىل ال املتأهل
ــا  أوروب ــال  أبط دوري  ــابقة  ملس
ــه اندرلخت  ــوزه الكبري عىل ضيف بف

البلجيكي -5صفر الثالثاء.
ــان جريمان  ــس س ــر أن باري يذك
ــق الوحيد الذي لم يخرس  هو الفري

حتى اآلن يف الدوري.
وسيحاول باريس سان جريمان 

ــو  موناك ــىل  ع ــط  الضغ ــديد  تش
ــيع الفارق بينهما إىل 7 نقاط  وتوس
كونه يلعب قبل فريق اإلمارة بثالث 

ساعات.
ــه  ضيف ــام  أم ــو  موناك ــب  ويلع
ــرش يف مواجهة  ــان الحادي ع غانغ
ــوزه الثالث  ــا لف ــعى من خالله يس

تواليا ومحو خيبة التعادل املخيب 
 (1-1) ــي  الرتك ــيكتاش  بش ــام  أم
ــابقة دوري أبطال  ــاء يف مس األربع
يف  ــه  حظوظ زادت  ــي  والت ــا  أوروب
ــة، علما بأنه بلغ دور  التأهل صعوب
األربعة املوسم املايض قبل الخروج 

عىل يد يوفنتوس اإليطايل.

ــو نقطتني فقط يف  ويملك موناك
ــارق 8 نقاط خلف  ــز األخري بف املرك
بشيكتاش املتصدر و4 نقاط خلف 
ــني  ــي ونقطت ــايل الثان ــو الربتغ بورت

خلف اليبزيغ األملاني الثالث.
ــغ  اليبزي ــو  موناك ــتضيف  ويس
ــل أن يحل  ــة قب يف الجولة الخامس
ضيفا عىل بورتو يف الجولة األخرية.
ــبت ايضا تروا  ويلعب اليوم الس
ــع  م ــه  ــبورغ، ومونبليي ــع سرتاس م
ــهد  ــع تولوز، وتش ــت م ــان، ونان امي
املرحلة الدربي الساخن بني سانت 
ــون الثالث غداً  ــادس ولي اتيان الس
ــب  ــة، ويلع ــام املرحل ــد يف خت األح
ــا نيس مع ديجون،  غداً االحد ايض

ومرسيليا مع كان، ومتز مع ليل.

سان جريمان يف ضيافة انجيه لالبتعاد بالصدارة
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