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)رويترز(مدرب ريال مدريد مانويل بيلليغريني مع جنمه كريستيانو رونالدو في مواجهة عاصفة أمام ڤياريال

جنم فيورنتينا البرتو جيالردينو ورقة رابحة للتسجيل)رويترز(قدما »بوما« و»أديداس« معا على كرة واحدة 

قائد روما فرانشيسكو توتي مطالب بالرد على تصريحات مدربه كالوديو رانييري بتغيير أسلوب لعبه

مان يونايتد يلتقي ولڤرهامبتون في كأس الرابطة المحترفة.. ومواجهات قوية في كأس ألمانيا

بيلليغريني وڤياريال معًا في »إل مادريغال«.. وإنتر ميالن بال مورينيو يواجه نابولي

س���تكون األضواء مس���لطة على مدرب ريال مدريد التشيلي 
مانويل بيلليغريني الذي يقود فريقه احلالي في مواجهة فريقه 
السابق ڤياريال في معقله ستاد »ال مادريغال« في اول امتحان 
جدي للفريق امللكي في املرحلة الرابعة من بطولة اسبانيا لكرة 

القدم اليوم.
وأمضى بيلليغريني خمسة مواسم في صفوف ڤياريال وقاده 
الى الدور نصف النهائي من مس���ابقة دوري ابطال اوروبا، لكنه 
يص���ب تركيزه اآلن على قيادة ريال مدري���د الى اللقبني احمللي 
واألوروبي، وق���د بدا بطريقة جيدة بتحقي���ق ثالثة انتصارات 
منذ مطلع املوس���م احلالي يتصدر بها بفارق االهداف عن غرميه 

التقليدي برشلونة واتلتيك بلباو.
بيد ان ڤياريال قوي الش���كيمة على ملعب���ه »ال مادريغال« 
وبالتالي سيخوض ريال مدريد بنجومه الكبار اول امتحان لقدراته 
هذا املوس���م. ولم يحتج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الى الكثير من الوقت لكي يتأقلم في صفوف فريقه اجلديد وقد 
س���جل له 6 اهداف في اربع مباريات حتى اآلن، اربعة اهداف في 
الدوري حيث يتصدر ترتي���ب الهدافني واثنان في دوري ابطال 
اوروبا. في املقابل، يعاني خليفة بيلليغريني ارنستو فالفيردي 
مع ڤياريال هذا املوس���م حيث لم يحقق الفريق اي فوز باشرافه 
حتى اآلن ويزيد من صعوبة مهمته امام ريال مدريد انه سيخوض 
املباراة من دون العب وسطه الدولي املؤثر وقائده ماركوس سينا. 
وسيحاول اتلتيك بلباو الذي حقق انطالقة صاروخية ان يواصل 
النسج على املنوال ذاته عندما يحل ضيفا على تينيريفي الصاعد 
حديثا الى الدرجة االولى. وفاجأ اتلتيك بلباو اجلميع هذا املوسم 
بفضل العروض اجليدة الت���ي قدمها خصوصا انه كان يصارع 
الهبوط املوس���م املاضي. وفي املباريات األخرى، يلتقي خيريز 

مع ديبورتيڤو ال كورونا، وبلد الوليد مع اوساسونا، واتلتيكو 
مدريد مع امليريا، وخيتافي مع ڤالنسيا.

إيطاليا

يخوض سمبدوريا املتصدر بفارق األهداف مباراة صعبة على ارضه 
امام فيورنتينا وذلك في املرحلة اخلامسة من بطولة ايطاليا.

وكان س���مبدوريا تغلب على س���يينا 4-1 االسبوع املاضي واكد 
مدربه لويج���ي دل نيري ان فريقه ميلك االس���لحة الالزمة للذهاب 
بعيدا في البطولة هذا املوسم خالفا لرئيس النادي ريكاردو غاروني 
الذي يؤكد عدم قدرة فريقه على احراز اللقب احملصور بني انترميالن 

ويوڤنتوس.
اما فيورنتينا فسقط س���قوطا كبيرا امام روما االسبوع املاضي 
وهو في حاجة الى مللمة صفوفه اذا اراد تكرار االجناز باحتالل املركز 
الرابع املوسم املاضي. في املقابل يستقبل انتر ميالن على ملعب سان 
س���يرو نابولي في مباراة سهلة نسبيا. ويخوض انترميالن املباراة 
من دون مدربه جوزيه مورينيو لوقفه مباراة واحدة بعد ان تعرض 

بكلمات نابية حلكم فريقه ضد كالياري االحد املاضي.
ويواجه ميالن اختبارا عسيرا عندما يحل ضيفا على اودينيزي الذي 

يضم في صفوفه هداف الدوري حتى اآلن انطونيو دي ناتالي.
واعترف نائب رئيس ميالن ادريانو غالياني بان املنافس���ة على 
اللقب هذا املوسم ليست أولوية على أجندة النادي وقال عن املباراة 
ض���د اودينيزي »نخوض مباراة قوية غاية في الصعوب امام فريق 
مكافح ال يعرف الكلل طوال الدقائق التس���عني. كل ما في االمر يجب 
على ميالن احتالل احد املراكز املؤهلة الى دوري ابطال اوروبا املوسم 

املقبل«.
وفي املباريات االخ���رى، يلتقي اتاالنتا م���ع كاتانيا، وباري مع 

كالياري، وبولونيا مع ليڤورنو، والتس���يو مع بارما، وباليرمو مع 
روما، وسيينا مع كييڤو.

كأس الرابطة اإلنجليزية

يبدأ مان يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطال ملس����ابقة كأس رابطة 
االندي����ة احملترفة اليوم عندما يس����تضيف ولڤرهامبتون الصاعد هذا 

املوسم الى الدرجة املمتازة على ملعب اولدترافرود.
وكان مان يونايتد توج باللقب على حساب توتنهام املوسم املاضي. 
وغالبا ما اشرك مدرب مان يونايتد السير اليس فيرغسون الفريق الرديف 
في هذه املسابقة ليمنح الالعبني الصاعدين الفرصة لكي يبرزوا مواهبهم، 

فكانوا املوسم املاضي عند حسن ظنه بهم وتوجوا باللقب.
ومن ابرز الصغار الذين الذي سيشاركون دارون غيبسون وفيديريكو 
ماكيدا وداني ويلبيك والصربي زوران توسيتش. وقد يلجأ فيرغوسون 
ال����ى تدعيم الفريق ببعض عناصر اخلبرة امثال غاري نيفيل وميكايل 

كاريك ومايكل اوين.
وفي ابرز املباريات االخرى، يلتقي تشلس����ي مع جاره كوينز بارك 

رينجرز من الدرجة االولى.

كأس ألمانيا

ينطلق الدور الثاني من كأس أملانيا اليوم مبباريات قوية حيث يلعب 
ميونيخ 1860 مع هرتا برلني وڤيردر برمين مع سانت باولي واينتراخت 
فرانكفورت مع اخن واوغس����بورغ مع فرايبورغ وكايزرس����لوترن مع 
ليڤركوزن وكولن مع ڤولفسبورغ واوزنابروك مع هامبورغ وليوبيك مع 
شتوتغارت. من جهة اخرى، قرر نادي هامبورغ متصدر ترتيب الدوري 
األملاني بهذا املوسم إجراء اختبار للمهاجم الپولندي إبي سموالريك غير 
املرتبط حاليا بأي عقود منذ انتهاء فترة إعارته لنادي بولتون اإلجنليزي. 

وأعلن هامبورغ مبوقعه الرسمي على اإلنترنت أن سموالريك سيصل 
أملانيا وأنه سيمضي بضعة أيام في التدريب مع الفريق.

ويبحث هامبورغ عن مهاجم جديد منذ خسارته جلهود املهاجم باولو 
غويريرو الذي سيبتعد عن املالعب لعدة أشهر إلصابته بقطع في الرباط 
الصليبي. وبذلك أصبحت خيارات املدرب برونو الباديا في خط هجوم 
هامبورغ مقصورة على الكرواتي مالدين بيتريتش والسويدي ماركوس 

بيرغ إلى جانب العبني احتياطيني في التاسعة عشرة من عمرهما.
وكان سموالريك مرتبطا بعقد مع نادي راسينغ سانتاندر االسباني 
الذي أعاره إلى بولتون. وهو اآلن غير مرتبط باللعب ألي نادي ولكنه 
يحافظ على لياقته البدنية باملواظبة على التدريب في منزله بهولندا.

وس����جل سموالريك احلائز لقب أفضل العب پولندي ثالث مرات 19 
هدفا لبالده في 43 مباراة دولية بينما سجل 25 هدفا في الدوري األملاني 
في 81 مباراة لعبها مع فريق بوروسيا دورمتوند في الفترة ما بني يناير 
2005 ويوليو 2007. من جانب آخر، حاول حارس مرمى املنتخب األملاني 
السابق ينز ليمان تبرير مسألة حضوره ألحد احلفالت في ميونيخ دون 
ابالغ ناديه األمر الذي تسبب في قيام النادي بإيقاف الالعب عن املشاركة 

في مباراة الفريق ببطولة كأس أملانيا أمام لويبيك املنافس.
وقال ليمان في تصريحات لصحيفة »بيلد« األملانية واسعة االنتشار 
نشرتها في موقعها االلكتروني امس: »أمتنى أن يقتصر األمر على مباراة 
واح����دة فهذه هي املرة األولى في حيات����ي املهنية التي يتم فيها إيقافي 
ألسباب تأديبية«. ومما أثار غضب النادي أن ليمان سافر إلى ميونيخ 
حلضور هذا االحتفال في أعقاب خسارة الفريق ملباراة على أرضه أمام 

كولن الذي يتذيل فرق الدولي 0 – 2.
وعن سر ذهابه للحفل في أعقاب الهزمية قال ليمان: »كان حفال خيريا 
في إحدى اخليام لصالح حركة )باور تشايلد( ملساعدة األطفال، شعرت 

أني مبنزلة سفير هناك وكنت أحس بااللتزام«.

»سالم« بين بوما وأديداس 
بعد خالف دام س���تني عاما كرس���ت 
شركتا التجهيزات الرياضية في املانيا 
بوما وادي���داس املصاحلة بينهما رمزيا 
بخوض مباراة في كرة القدم مبناس���بة 

يوم السالم العاملي. 
ولعب رئيس شركة اديداس هربرت 
هاينر مهاجما، اما نظيره في شركة بوما 
يوشني زايتس فكان حارسا للمرمى على 
ما افادت ناطقة باسم اديداس وكالة فرانس 
برس، وضمت صفوف الفريقني موظفني 

في الشركتني بشكل مختلط. 
وجرت املباراة في هيرتسوجينوراخ 
املدينة الصغيرة في باڤاريا في جنوب 
املانيا حيث مقر الشركتني اللتني اسسهما 
الش���قيقان اخلصمان رودولف وادولف 

داسلر.
وتعتب���ر املباراة خطوة اولى رمزية 
للشركتني بعد ستني عاما من اخلالفات 

العائلية.

اعتبر مهاج���م منتخ���ب االرجنتني ونادي 
مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز ان فريقه السابق 
مان يونايتد يفتقد الى خدمات جنمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي انتقل الى ريال مدريد 

مقابل مبلغ قياسي بلغ 94 مليون يورو.
وكان تيڤيز شفي من اصابة في ركبته وشارك 
في مباراة الدربي املثيرة ضد مان يونايتد والتي 

انتهت بفوز االخير 4-3 بطريقة دراماتيكية، وقال 
تيڤيز : »ال احد في اولدترافورد يريد االعتراف 

بهذا االمر، لكن مان يونايتد يفتقد رونالدو«.
واضاف »حقق مان يونايت���د نتائج جيدة 
هذا املوسم لكن رونالدو جنم حقيقي، وغيابه 
ترك فراغا وال يس���تطيع اليكس فيرغسون ان 

ينفي هذا االمر«.

تيڤيز : مان يونايتد يفتقد رونالدو

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة الرابعة(

اجلزيرة الرياضية +92ڤياريال - ريال مدريد
9خيريز - ديبورتيڤو

9بلد الوليد - اوساسونا
9اتلتيكو مدريد - امليريا

10تينيريفي - اتلتيك بلباو
اجلزيرة الرياضية +112خيتافي - ڤالنسيا

ايطاليا )المرحلة الخامسة(
9:45اتاالنتا - كاتانيا
9:45باري- كالياري

اجلزيرة الرياضية +9:456بولونيا - ليڤورنو
اجلزيرة الرياضية +9:457فيورنتينا- سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +9:451انترميالن - نابولي

اجلزيرة الرياضية +9:458التسيو - بارما
اجلزيرة الرياضية +9:455باليرمو - روما
9:45سيينا - كييڤو

اجلزيرة الرياضية +9:454اودينيزي - ميالن

كأس ألمانيا
8ميونيخ 1860 � هرتا برلني

8برمين � سانت باولي
8فرانكفورت � آخن

8اوغسبورغ � فرايبورغ
9:30كايزرسلوترن � ليڤركوزن

اجلزيرة الرياضية +9:306كولن � ڤولفسبورغ
9:30اوزنابروك � هامبورغ
9:30ليوبيك � شتوتغارت

كأس رابطة المحترفين االنجليزية
9:45استون ڤيال � كارديف
9:45تشلسي � كوينزبارك
9:45بريستون � توتنهام
9:45هال سيتي � ايڤرتون

10مانشستر سيتي � فوالم
اجلزيرة الرياضية +103مان يونايتد � ولڤرهامبتون

كأس االتحاد الفرنسي
7:45متز � ڤالنسيان

9لومان � نيم اوملبيك
9:45مونبلييه � لنس
9:45سيدان � أوكسير

9:45سانت اتيان � نيس
9:45نانسي � موناكو

9:45بولوني � سان جرمان
9:45رين � سوشو


