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الرياضية

»الذئاب« الصطياد كالياري.. وسان جرمان الستعادة بريقه

يحل برش���لونة املتصدر بعد ثالث���ة انتصارات متتالية 
افردته في الصدارة، على ليڤانتي متذيل الترتيب اليوم في 

املرحلة الرابعة من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويعرف الفري���ق الكاتالوني بداية طيب���ة وهو الوحيد 
الذي لم تهتز ش���باكه، على الرغم من غياب مهاجمه اجلديد 
االوروغوياني لويس سواريز املوقوف لفترة طويلة بسبب 

حادثة العض الشهيرة.
وحقق »البارس���ا« بداية ناجحة في دوري االبطال عندما 
فاز على ابويل نيقوسيا القبرضي 1-0، في وقت يجري فيه 
مدرب���ه لويس انريكه تغييرات جذرية على تش���كيلته بني 
مراحل الدوري والبطوالت اخلارجية، في خطة تدور حول 
االرجنتيني ليونيل ميسي املتألق راهنا واملهاجم البرازيلي 

نيمار.
واخر اكتش���افات انريكه، زجه بالعب الوسط 

الشاب سيرغي س���امبر في مباراة ابويل 
حيث قدم اداء طيبا.

ودفع انريكه، الذي احرز لقب 
كأس الكؤوس االوروبية العبا 

مع برشلونة في موسم 1996-
1997، مبفاج���أة كبرى في 
تشكيلته االساسية، فظهر 
الدفاعي  الوس���ط  العب 
س���امبر )19 عام���ا( ابن 
مدرسة النادي، مع املهاجم 
الدولي الش���اب املغربي 
االصل مني���ر احلدادي 
)18 عاما( صاحب الصعود 

الصاروخي هذا املوس���م، 
والعب الوسط االخر سيرغي 

روبرتو الذي مدد عقده حتى 
2019، كما دفع باحلارس االملاني 

مارك اندريه تير شتيغن بدال من 
التشيلي كالوديو برافو.

وفي باقي املباريات، يلعب ريال سوسييداد 
م���ع امليريا، وڤياريال مع رايو فايكانو، وقرطبة مع 

اشبيلية.

إيطاليا

يخوض روما اختبارا في متناوله على ارضه امام كالياري 
في اجلولة الثالثة من منافسات الدوري االيطالي.

ويدخل فريق املدرب الفرنس���ي رودي غارسيا الذي قاد 
»جالوروس���ي« الى الوصافة املوس���م املاضي، الى املباراة 
مبعنويات مرتفعة جدا بعد ان اكتسح ضيفه سسكا موسكو 
الروس���ي 5-1 االربعاء في دوري ابط���ال اوروبا في مباراة 
تعرض خالله لضربة قاس���ية النه سيفتقد مدافعه داڤيدي 
استوري لعدة اسابيع بعد تعرضه الصابة في اربطة ركبته، 
كما اصيب املهاج���م االرجنتيني خ���وان ايتوربي، صاحب 
الهدف االول امام سس���كا، والشك يحوم حول مشاركته في 

مباراة اليوم. وبدوره، يسعى انتر ميالن الى تأكيد النتيجة 
الساحقة التي حققها في املرحلة السابقة عندما يزور صقلية 

ملواجهة العائد باليرمو.
وحس���م فريق املدرب وولتر ماتزاري الذي عاد اخلميس 
من كييڤ بفوز ثمني على دنبروبتروفسك االوكراني )0-1( 
في »يوروبا ليغ«، اللقاء في شوطه االول بعد ان تقدم على 
ضيف���ه برباعية نظيفة، ثم اضاف ثالث���ة اهداف اخرى في 
الش���وط الثاني ليحقق اكبر فوز له على ارضه في الدوري 

منذ عام 1966 حني تغلب على بريشيا بالنتيجة ذاتها.
ويدين »النيراتزوري« بهذا الفوز الكاسح الى االرجنتيني 
ماورو ايكاردي الذي اصبح اول العب من انتر يسجل ثالثية 
ف���ي الدوري منذ مايو 2012 حني حق���ق ذلك مواطنه دييغو 
ميليتو ضد اجلار الل���دود ميالن، والى الوافد اجلديد بابلو 

اوسفالدو الذي سجل ثنائية.
ومن جهته، يسعى نابولي الى تعويض 
سقوطه في املرحلة السابقة على ارضه 
امام كييفو )0-1( من خالل الفوز 
القادم  على مضيفه اودينيزي 
من خسارة السبت املاضي امام 

يوڤنتوس )2-0(.

فرنسا

يبحث موناكو وصيف 
املوسم املاضي عن نسيان 
بدايته املخيبة في الدوري 
الفرنس���ي والبناء على 
فوزه امام باير ليفركوزن 
ف���ي دوري ابطال اوروبا 
عندما يستقبل غانغان في 

املرحلة السادسة.
االم���ارة  فري���ق  وخس���ر 
اب���رز العبيه على غ���رار النجمني 
الكولومبيني راداميل فالكاو وخاميس 
رودريغيز الى م���ان يونايتد وريال مدريد 
على التوالي، فقبع في وصافة القاع بفوز يتيم من 
خمس مباريات بعدما كان وصيفا لباريس سان جرمان بطل 

النسخة االخيرة.
اما باريس س���ان جرمان حامل اللقب في اخر موسمني، 
فيستقبل ليون بعد تعادله ثالث مرات في خمس مباريات، 
لكنه سحق سانت اتيان 5-0 بثالثية لنجمه السويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش هداف الدوري. واهدر »الفريق الباريس���ي« 
تقدمه االربعاء املاضي على ارض اياكس امس���تردام بهدف 
االوروغوياني اديسنون كافاني قبل ان تستقبل شباك حارسه 
االيطالي سالفاتوري سيريغو هدف التعادل من ضربة حرة 
جميلة في الشوط الثاني. ويستقبل ليل املتصدر، والوحيد 
الذي لم يخسر مع سان جرمان، مونبلييه امال ان يدرك جنمه 
البرتغالي الواعد ماركوس لوبيس )18 عاما( الش���باك على 

غرار مواجهة نانت االخيرة.

نوايا »الغانرز« الشتوية

خفايا إدارة »امللكي«

كشف نادي آرسنال االجنليزي عن استعداده للتعاقد 
مع العبني جدد في ش����هر يناير املقب����ل اثناء فتح فترة 
االنتقاالت الشتوية العادة بناء فريق قوي على مستوى 
اخلط الدفاعي. وأش����ارت صحيفة ديلي ستار الى رغبة 
واهتمام املدرب آرسني فينغر بضم األملاني الدولي ماركو 
ريوس للفريق في ش����هر يناير املقبل. كما يحاول املدير 
الفني ألرسنال، استغالل غضب األوروغوياني إدينسون 
كافاني وعدم رغبته في االستمرار مع سان جرمان، من أجل 
ضمه إلى »املدفعجية« خالل امليركاتو الشتوي، خاصة أن 
الفريق يعاني األمرين في مركز املهاجم الصريح. ومن جهة 
آخرى أعلن »الغانرز« عن زيادة ربحه في هذا العام والذي 
كان يصل في العام املاضي إلى 242.8 مليون إسترليني، 
بينما تشير التوقعات الى كسب النادي اللندني في هذا 

العام مبلغ 298.7 مليون استرليني.

أكدت التقارير املالية ان نادي ريال مدريد شهد ارتفاعا 
في حجم الديون املترتبة عليه بنسبة 11.3% عنها في العام 
املاضي. ونش����رت صحيفة »اس« اإلس����بانية ان النادي 
»امللك����ي« يواجه ديونا بقيم����ة 602.000.000 يورو هذا 
العام وهو ما يزيد بنس����بة كبيرة عل����ى العام املاضي، 
حيث كان حجم الديون هو 541.000.000 يورو. وأغلب 
الديون احلالية أو ما يعادل 361 مليون يورو تعتبر ديونا 
قصيرة األجل يجب س����دادها خالل عام واحد أما الباقي 
فهو موزع بني متوسط وطويل األجل. ويعمل »املرينغي« 
ماديا بشكل جيد في دورة سريعة لرأس املال مما مينحه 
القدرة على تغطية ديونه بش����كل جي����د إال أن التضخم 
الكبير في الديون قد يترك آثارا س����لبية في حال حدوث 

مشاكل غير متوقعة.

ملعب االمارات

أرقام مخيفة تخفيها إدارة »الريال«

»ذبحة« في ملعب »االحتاد«

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا »املرحلة 4«

1beIn Sports 2HDريال سوسييداد � امليريا
6beIn Sports 2HDڤياريال � رايوڤايكانو

8beIn Sports 8HDقرطبة � اشبيلية
10beIn Sports 2HDليڤانتي � برشلونة

إيطاليا »املرحلة 3«
4beIn Sports 9HDجنوى � التسيو
4beIn Sports 3HDروما � كالياري

7beIn Sports 3HDاودينيزي � نابولي
7beIn Sports 6HDأتالنتا � فيورنتينا

9:45beIn Sports 3HDباليرمو � إنتر ميالن
فرنسا »املرحلة 6«

3beIn Sports 5HDليل � مونبلييه
6beIn Sports 8HDالنس � سانت اتيان
6beIn Sports 5HDموناكو � غانغون

10beIn Sports 5HDسان جرمان � ليون

يريد مان سيتي، حامل اللقب املوسم املاضي، ضرب عصفورين 
بحجر واحد عندما يستضيف تشلسي على ملعب االحتاد في 
قمة املرحلة اخلامس����ة من بطولة ال����دوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم اليوم.
ويتمثل العصفور االول في وقف سلسلة انتصارات األزرق 
اللندن����ي الذي فاز في مبارياته االربع االولى هذا املوس����م، اما 
الثاني فمنح ابتعاد تشلسي عنه بفارق 8 نقاط ما يشكل ضربة 

معنوية للفريق الشمالي.
ومير فريق املدرب التشيلي مانويل بلليغيريني بفترة انعدام 
وزن حيث لم يفز في ثالث مباريات في مختلف املسابقات حيث 
سقط على ملعبه بشكل مفاجىء 0-1 امام ستوك سيتي وتعادل 
مع ارسنال 2-2 في اجلولتني االخيرتني محليا، في حني خسر 
امام بايرن ميونيخ 0-1 في الدقيقة االخيرة ضمن دوري ابطال 

اوروبا االربعاء املاضي.

كما يس����عى »السيتيزينز« للثأر خلس����ارته امام »البلوز« 
بالذات على ملع����ب االحتاد 0-1 املوس����م املاضي من دون ان 
تؤثر هذه النتيج����ة على احرازه اللقب ف����ي النهاية. واعتبر 

العب الفريق فرناندينيو ان 
فريقه عاش خيبة امل كبيرة 
ضد الفريق »الباڤاري« على 
الصعيد القاري بعد ان صمد 
في وجهه طوال املباراة قبل 
ان يسقط في الدقيقة االخيرة 
بهدف سجله مدافعه السابق 
جيروم بواتنغ. اما تشلسي 

فق����د حقق انطالقة صاروخية بفوزه في مبارياته االربع حتى 
االن محليا بقيادة هدافه االس����باني دييغو كوستا الذي سجل 
7 اهداف في اربع مباريات اخرها هاتريك في مرمى سوانس����ي 

س����يتي )4-2(، بيد ان الفريق اللندني باشراف مدربه احملنك 
جوزيه مورينيو حقق نتيجة مخيبة على ملعبه بسقوطه في 

فخ التعادل 1-1 مع شالكه االملاني في دوري االبطال.
وناش����د قائ����د الفريق 
املخضرم جون تيري فريقه 
احلد من االخطاء الدفاعية 
التي تس����ببت في دخول 
مرمى الفريق ستة اهداف 
في اول اربع مباريات وقال 
في هذا الصدد »في املباريات 
الدوري  االربع االولى في 
احمللي، جنحنا في حسم النتيجة ملصلحتنا بسهولة. لكن 
االمر كان مختلفا في مواجهة ش����الكه، وكان االمر مخيبا 
دخول مرمانا هدف من هجمة مرتدة سريعة بعد ان نفذنا 

ركلة ركنية في مصلحتنا«.
 ومن املتوقع ان يعود كوس���تا الى التشكيلة االساسية 
ملواجهة السيتي بعد ان غاب عن مواجهة شالكه وحل بدال منه 
العاجي ديدييه دروغبا، فيما سيشارك املهاجم االرجنتيني 
سيرجيو اغويرو اساسيا في صفوف مان سيتي وهو االخر 
شارك احتياطيا في ربع الساعة االخير من املباراة ضد بايرن 

ميونيخ.
في املقابل، سيحاول مان يونايتد مواصلة نغمة االنتصارات 
عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي العائد الى الدرجة املمتازة 

مطلع هذا ملوسم.
 وكان اليونايتد قد حقق اول فوز له االسبوع املاضي على 

حساب كوينز بارك رينغرز برباعية نظيفة.
كما يلتقي ايڤرتون مع كريس���تال باالس، وتوتنهام مع 

وست بروميتش البيون.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة 5(

3:30beIN SPORTS 7HDتوتنهام � وست بروميتش
3:30beIN SPORTS 1HDليستر سيتي � مان يونايتد
6beIN SPORTS 7HDإيڤرتون � كريستال باالس

6beIN SPORTS 1HDمان سيتي � تشلسي

مهمة سهلة لـ»البارسا« في »الليغا«

أرسنال يراقب رابيو
ذكرت صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية امس ان نادي ارسنال يراقب ادريان رابيو العب خط 
وسط نادي باريس سان جيرمان الصاعد قبل ان يتقدم بعرض لضمه في يناير املقبل. 
وأشارت الصحيفة الى ان مدرب »املدفعجية« ارسني فينغر كان يسعى لضم الالعب )19 عاما( 
في االنتقاالت الصيفية غير انه فشل في التوصل التفاق مع نادي العاصمة الفرنسية. 
ومع ذلك لم يتخل فينغر عن مساعيه لضم رابيو ومن املقرر ان يكرر احملاولة في االنتقاالت 
الشتوية خاصة ان عقد الالعب مع النادي الفرنسي ينتهي في الصيف املقبل. 


