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جدد مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم لويزاو عقده 48
مع نادي بنفيكا البرتغالي حتى عام 2013، كما اعلن رئيس 
النادي. وقال لويس فيليبي فييرا لشبكة »بنفيكا تي في«: 
»اتفقنا على جميع االمور مع لويزاو لتجديد عقده سنتني 
اضافيتني«. وكان لويزاو واسمه االصلي اندرسون لويس 
دا سيلفا، قد انتقل الى صفوف لشبونة عام 2003، وترغب 

في ضمه العديد من ابرز االندية االوروبية.

أعلن نادي ميدلزب����ره اإلجنليزي، تعيني االس����كوتلندي غوردون 
ستراخان مديرا فنيا جديدا للفريق الذي ينافس حاليا في دوري الدرجة 
الثانية. وسيخلف املدير الفني السابق لنادي سلتيك األسكوتلندي )52 
عاما( في املنصب غاريث ساوثغيت الذي أقيل األسبوع املاضي. وكان 
ميدلزبره قد هبط إل����ى دوري الدرجة الثانية نهاية املوس����م املاضي. 
وسيكون الهدف الرئيسي أمام ستراخان، الصعود بالفريق مجددا إلى 

دوري الدرجة األولى.

لويزاو جدد عقده مع بنفيكا  ستراخان مديرًا فنيًا لميدلزبره

مواجهة بين أرسنال وليڤربول »المنتشي« في كأس رابطة األندية
يوڤنتوس في مهمة صعبة أمام سمبدوريا وميالن يختبر قدراته مجدداً مع نابولي

مهاجم ليڤربول الفرنسي دافيد نغوغ يأمل في تسجيل هدف في أرسنال كما فعل أمام مان يونايتد

 أكد حارس مرمى منتخب أملانيا الس����ابق أوليڤر كان ق����درة بالده على الفوز بلقب كأس 
العالم لكرة القدم التي تستضيفها جنوب أفريقيا صيف العام املقبل 2010.

 يصل املدرب األملاني لوثر ماتيوس اليوم إلى األرجنتني ليقود فريقه اجلديد راس��ينغ في أول 
مبارياته يوم السبت املقبل على ملعبه أمام أتلتيكو توكومان في اجلولة ال� 12 من مرحلة ذهاب الدوري 

األرجنتيني لكرة القدم »أبرتورا«.
 رجحت تقارير صحافية س����ويدية خروج املدرب هانز باكه الذي أثيرت تكهنات بش����أن 
إمكانية توليه منصب املدير الفني للمنتخب الس����ويدي لكرة القدم، من قائمة املدربني املرشحني 
للمنصب. ونقل موقع »فوتبول سكانالني« على االنترنت عن باكه )57 عاما( قوله »أشعر براحة 

أكبر في تدريب األندية«.
 ق��دم نادي أتلتيكو مدريد اإلس��باني مديره الفني اجلديد كيكي سانش��يز فلوريس لوس��ائل 
اإلعالم، حيث اس��تهل املدرب مش��واره مع الفريق برس��الة طموحة معلنا رغبته في تأهل الفريق إلى 
دوري ابطال اوروبا في املوسم املقبل رغم موقفه املتأزم في الدوري احمللي، كما طالب بحق اجلماهير 

في أن تكون »مبتهجة«.
وظهر فلوريس أمام الصحافيني مبحوح الصوت، رغم أنه لم يقم بقيادة الالعبني حتى اآلن س��وى 

في تدريب وحيد. 
 حذر البرازيلي رينيه سيمويس املدير الفني ملنتخب كوستاريكا لكرة القدم من أن العبي 
أوروغ����واي يظنون أنهم أفضل من العبيه، قبل مواجه����ة الفريقني في الدور الفاصل املؤهل إلى 
بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا يومي 14 و18 نوفمبر املقبل، لكنه أكد أنهم »مخطئون« 

في هذا االعتقاد. 
 عبر العب التنس االس��ترالي ليتون هويت املصنف األول في العالم س��ابقا عن خيبة أمله من 

اعادة انتخاب جيف بوالرد رئيسا لالحتاد االسترالي للعبة رغم الدعوات املطالبة برحيله.
وأص��ر هويت، حامل لقب��ني في الدورات الكبرى، ان االحتاد الذي يدي��ر اللعبة بحاجة للتغيير في 

قيادته، لقلب مسيرة أستراليا املنحدرة في هذه الرياضة.

عالميةمتفرقات كابيللو ينتقد الجماهير اإليطالية
انتقد املدرب فابيو كابيللو مس���ؤولي الكرة اإليطالية لعدم 
قدرتهم على التحك���م في مثيري الش���غب )هوليغانز( الذين 
أفسدوا اللعبة بسلوكهم العنيف، حسبما ذكرت وسائل اإلعالم 

اإليطالية.
وقال كابيللو في مؤمتر صحافي باملركز الرئيس���ي لالحتاد 
اإليطالي لكرة القدم »هنا املشجعون املهوسون حتت السيطرة.. 

ويفعلون ما يشاؤون«.
وأضاف »داخل امللعب ميكنك إهانة أي أحد وأي شيء، أشعر 
باألسف لذلك«. وأحرز كابيللو 5 ألقاب في إيطاليا ولقبني مع ريال 

مدريد االسباني ويتولى حاليا تدريب املنتخب اإلجنليزي.
وأوضح قائال: »في اسبانيا، هناك مزيد من االحترام، العائالت 
تذهب إلى امللعب بصحبة االطفال، هناك عالم مختلف«، وأشاد 
كابيللو كذلك بإجنلترا ومالعبها، مشيرا إلى أنه »يشعر باألسف 
ازاء ما يحدث في إيطاليا.. التدهور جلي، وسيصبح أكثر جالء.. 

سيكون هذا كافيا لتطبيق اللوائح«.
ونفى رئيس اللجنة األوملبية اإليطالية جياني بيتروتشي، 
سيطرة املشجعني املهووسيني على الكرة اإليطالية، وقال »بالطبع 
ال، لقد سبق لكابيللو التدريب في إيطاليا، أنا صديق له وال أحب 
أن يكون املرء خارج البالد ويعطي رأيه حول بالده«، وأضاف 
»هذه اعالنات التثير حماس���ي.. وال أجد وقتا كافيا لدراسته.. 
من السهل احلديث مقدما«. كما اختلف رئيس االحتاد اإليطالي 
جيانكارلو ابيتي مع تصريحات كابيللو، حيث قال »في بعض 
األحيان، تظهر ص���ورة جماهيرنا الى حد اخللط في تصرفات 
األقلية وسلوك األغلبية.. البيانات تظهر تراجع العنف في البالد«، 
وحظي كابيللو مبساندة مدرب فيورنتينا سيزار برانديلي الذي 

قال انه يتفق متاما معه.

الحكام اإلنجليز: فيرغسون ال يعرف اللوائح
 في رد على هجوم املدير الفني 
لنادي مان يونايتد »السير« أليكس 
الدوري  فيرغس����ون على حكام 
اإلجنليزي املمتاز، وصف احلكام 
فيرغسون بأنه ال يعرف اللوائح 

جيدا.
وأبدى فيرغس����ون، الذي قد 
يعاقب على شكواه من مستوى 
اللياقة البدنية للحكم أالن وايلي، 
استياءه من حادثني متفرقني خالل 
السابقة في  مباراة مان يونايتد 
الدوري احمللي التي خسرها أمام 
مضيفه ليڤربول صفر-2 األحد 
املاضي. وأكد فيرغسون أن احلكم 
أندري مارين����ر كان يجب عليه 
احتساب ضربة جزاء ملان يونايتد 
عندما عرقل مدافع ليڤربول جيمي 
كاراغر العب مان يونايتد مايكل 
كاريك داخل منطقة اجلزاء، وأن 
كاراغر أيضا كان يجب أن يطرد 
ال أن يحص����ل على مجرد بطاقة 
صفراء، عندما أسقط مهاجم مان 
يونايتد ماي����كل أوين أرضا قبل 

نهاية املباراة ب� 10 دقائق.
وصرح مصدر مس����ؤول في 

جلنة احلكام في إجنلترا والذي 
مازال يدير مباريات في الدوري 
املمت����از لصحيفة  اإلجنلي����زي 
»غارديان« البريطانية امس قائال: 
»من الواضح أن فيرغسون ال يفهم 

الالئحة املتعلقة بإعاقة فرصة
واضحة لتسجيل هدف، يجب 
أن يكون الالعب الذي ارتكب اخلطأ 
بحقه مس����يطرا متاما على الكرة 
وأن يكون منطلقا باجتاه املرمى 
ولكن حالة مايكل أوين لم ينطبق 

عليها أي من الشرطني«.
وأوضح املصدر أن حكم املباراة 
أندري مارينر كان محقا متاما في 
إشهار البطاقة الصفراء في وجه 
كاراغر واحتس����اب ضربة حرة 
مباش����رة ألوين. وأضاف: »كان 
احلكم س����يرتكب خطأ كبيرا لو 
كان طرد جيمي كاراغر، ولم يكن 
من املناسب أبدا أن يقول أليكس 
فيرغسون أن أندري مارينر حكما 
ال يتمت����ع بخبرة كبيرة رغم أنه 
حك����م دولي لدى فيف����ا )االحتاد 
الدولي لكرة القدم( وكانت جميع 
القرارات التي اتخذها يوم األحد 

صائبة«.
واتفق احلكم الس����ابق جيف 
وينتر الذي يعم����ل حاليا معلقا 
رياضيا في اإلذاعة مبيدلزبره مع 
هذا الرأي، وقال: »إنه أمر يسبب 
اإلحباط عندم����ا يدلي مدير فني 
يتمتع باخلب����رة واالحترام مثل 
فيرغسون بتصريحات غير دقيقة 
على اإلطالق عن لوائح اللعبة«.

الكرة  ودع����ا وينتر احت����اد 
اإلجنليزي التخ����اذ إجراء قوي 
ضد فيرغس����ون وقال: «لو كنت 
االحتاد اإلجنليزي لكنت وقعت 
بشكل شخصي عقوبة االستبعاد 
من امللعب على فيرغس����ون على 

غرار ما يفعله فيفا«.
وأض����اف: »أعتقد أن العقوبة 
يجب أن تكون رادعة لتلقينه هو 
وكل من يحذو حذوه درسا.. يجب 
أن يثبتوا لفيرغسون واجلميع أن 
أي س����لوك بهذا الشكل لن يكون 
مقبوال. أما عقوبة الغرامة املالية 
أو حتى، في هذه احلالة، االستبعاد 
من أرض امللعب فلن يكون عقوبة 

كافية«.

رونالدو: أشعر بأني في أفضل حاالتي

غالياني يؤكد عودة بيكام في يناير

إصابة العبين من بالكبيرن بـ »الخنازير«

اكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو انه في افضل حاالته 
بعد شفائه من االصابة التي تعرض لها في اواخر سبتمبر املاضي 
خالل مباراة فريقه ريال مدريد االس���باني مع مرسيليا الفرنسي 
في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. وقال رونالدو الذي اصيب في 
كاحله، في حديث لراديو »كادينا س���ير« االسباني: »اشعر حاليا 
بأني في أفضل حاالتي«، مشيرا الى ان عليه االنتباه الصابته النه 

ال يريد ان ينتكس مجددا وانه سيعود الى املالعب قريبا.

اكد نائب رئيس نادي ميالن االيطالي ادريانو غالياني ان النجم 
االجنليزي ديڤيد بيكام س���يعود الى صفوف الفريق خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية معارا من نادي لوس اجنيليس غاالكسي، كما 
فعل في يناير عام 2009. وقال غالياني لش���بكة »سكاي سبورت 
االيطالية: »س���نضم احد الالعبني في يناير لكي يعزز خط وسط 
الفريق. انه يحمل اجلنسية االجنليزية ويدعى ديڤيد، اعتقد بانكم 
تستطيعون اكتشاف اسم عائلته بس���هولة«. واضاف »اذا كنتم 

تفكرون بديڤيد بيكام، فهو بذاته وال احد سواه«.

اك����د نادي بالكبيرن روفرز االجنليزي فك����رة القدم، ان اثنني من 
العبيه يعانون من االصابة ب� »انفلونزا اخلنازير«.

وكان املدافع كريستوفر سامبا والعب الوسط ديڤيد دان ، قد غابا 
عن صف����وف بالكبيرن في مباراته االخيرة التي خس����رها 0-5 امام 
تشلسي في الدوري احمللي السبت املاضي بسبب ما وصفه بالكبيرن 
ان����ه اصابة »بفيروس«، ولكن لم يتأكد بعد ما اذا كان هذان الالعبان 
هما من يعانيان من »انفلونزا اخلنازير«. وقال متحدث رسمي باسم 
بالكبيرن: »لقد تأكد وجود حالتي اصابة بإنفلونزا اخلنازير بالفريق. 
على صعيد متصل، كشف مدرب بولتون اإلجنليزي غاري ميغسون 
عن ان بعض العب����ي فريقه أصيبوا ب� »إنفلون����زا اخلنازير« ورأى 
أن جتنب إصابة الالعبني بهذا الڤيروس يعتبر أمرا ش����به مستحيل 
بسبب تفشيه، وقال ان الالعبني املصابني هم 4 إضافة الى أحد أعضاء 

الطاقم الفني.

ويسجل له هدفي الفوز برأسه في 
الدقائق األخيرة.

وق����ال نائ����ب رئي����س ميالن 
أدريان����و غاليان����ي: »حتدثت مع 
الرئيس )رئيس الوزراء االيطالي 
سيلڤيو بيرلوسكوني( بعد املباراة 
في فيرونا، فقال ل����ي ان الفريق 
يجعله يعاني كثيرا. طلبت السماح 
منه ووعدته بانه سيعاني أقل في 

املستقبل«.
ويجب القول ان احلظ وقف الى 
جانب ميالن، كي يخرج فائزا في 
مبارياته الثالث االخيرة، أمام روما، 
ريال مدريد وكييڤو، اذ جنح في 
قلب تأخره في اللحظات القاتلة.

ويح����ل روم����ا ضي����ف على 
أودينيزي بعد مواصلته لعروضه 
املتواضع����ة وتعرض����ه لهزميته 
الرابعة اذ سقط امام ضيفه ليفورنو 
متذيل الترتيب. ويغيب عن فريق 
العاصمة قائد الفريق فرانشيسكو 
توتي الذي يحت����اج جلراحة في 
ركبته، بعد خوضه موسما جيدا 
حاليا بدليل تسجيله 6 اهداف قبل 
ان يغيب عن املباراتني االخيرتني 

اللتني خسرهما فريقه.
وف����ي باقي املباري����ات، يلعب 
بولونيا مع س����يينا، وكاتانيا مع 
كييڤو، وجن����وى مع فيورنتينا، 
والتسيو مع كالياري، وليفورنو 

مع أتاالنتا، وبارما مع باري.

البرتغال

بهدف����ني للنج����م األرجنتيني 
خافيير سافيوال و3 أهداف ملهاجم 
پاراغواي أوسكار كاردوزو وهدف 
لنونو غوميز، حقق بنفيكا فوزا 
كاسحا على ضيفه ناسيونال ماديرا 
6-1 في املرحل����ة الثامنة منتزعا 

صدارة الدوري البرتغالي.
الفوز، حق����ق بنفيكا  وبه����ذا 
انتصاره الس����ابع في 8 مباريات 
مراح����ل، ورفع رصي����ده إلى 22 
نقطة متفوقا بفارق األهداف على 
سبورتينغ براغا الذي خسر أول 
نقطتني السبت املاضي إثر تعادله 
مع مضيفه ريو أفي 1-1. فيما جتمد 
رصيد ناسيونال عند 11 نقطة في 

املركز السابع.

وواثقني من أنفسنا«.
من جهته، س����حق سمبدوريا 
ضيفه بولونيا 4-1، فرفع رصيده 
الى 20 نقطة بفارق نقطتني امام 
انتر مي����الن، بفض����ل تألق جنم 

هجومه انطونيو كاسانو.
الس����ادس  ويخ����وض ميالن 
امتحانا صعبا على أرض نابولي 
املتألق مؤخرا والفائز في عقر دار 

فيورنتينا.
وأح����رز نابول����ي انتصارين 
متتاليني منذ تعيني مدرب سمبدوريا 
السابق والتر ماتيراتزي بدال من 
املدرب الوطني الس����ابق روبرتو 

دونادوني.
وقدم ميالن مس����تويات الفتة 
مؤخرا، ففاز في مبارياته الثالث 
األخيرة، كما انه صدم ريال مدريد 
االسباني في دوري االبطال وهزمه 

3-2 في مدريد.
وكان ميالن في طريقه لالنتكاسة 
في مباراته األخيرة، ألنه وجد نفسه 
متخلفا ام����ام مضيفه كييڤو منذ 
الدقيقة الس����ابعة، قبل ان ينقذه 
مدافعه املخضرم أليساندرو نيستا 

ويبدو يوڤنت����وس في وضع 
جيد، اذ عاد الى سكة االنتصارات 
بعدما تغلب على ضيفه س����يينا 
بصعوبة 1-0 س����جله البرازيلي 
أماوري، لكن مستوياته األخيرة 
مقلقة أكان في دوري ابطال اوروبا 

او محليا.
وازدادت مصاعب »الس����يدة 
العجوز« بعد اصابة املهاجم الدولي 
فينش����نزو ياكوينتا الذي خضع 
ام����س لعملية جراحية في ركبته 
بعد تعرضه لالصابة، وهو سيبتعد 

عن املالعب نحو 40 يوما.
وفي ظل غياب قائده املصاب 
اليس����اندرو دل بيي����رو، يعتمد 
املدرب تشيرو فيرارا على »مالحم« 
احلارس جانلويجي بوفون الذي 
أنقذ فريقه في مناسبات مختلفة 

مؤخرا.
وقال بوفون: »عدنا من سيينا 
بانتص����ار مه����م، لك����ن يجب ان 
أمامنا 9  نتحسن بسرعة كبيرة. 
ايام حساس����ة رمبا تغير صورة 
موس����منا أكان محليا أم اوروبيا. 
يجب ان نبقى متنبهني، مركزين 

ويتوقع ان يشرك أنشيلوتي 
العب وس����طه جو كول للمباراة 
الثانية على التوالي، لكي يستعيد 
مس����تواه بعد غيابه 8 اشهر عن 
املالعب بسبب إصابة في ركبته.

ومير بولتون في فترة جيدة، اذ 
لم يتعرض سوى خلسارة واحدة 
في 7 مباريات، وهو فاز في مباراته 
االخيرة في الدوري على ايفرتون 
3-2.ويستضيف مانشستر سيتي 

سكانثورب.

إيطاليا

يتواجه سمبدوريا ويوڤنتوس 
وصيف وثالث ترتيب بطولة ايطاليا 
في أقوى مباريات املرحلة العاشرة 
التي تقام اليوم، وتختتم بلقاء انتر 
ميالن حامل اللقب واملتصدر مع 

ضيفه باليرمو غدا اخلميس.
وس����يكون متاحا لسمبدوريا 
الذي يبتعد بف����ارق نقطتني عن 
حامل اللق����ب ان يعتلي الصدارة 
موقتا وملدة 24 ساعة في حال تغلبه 
على يوڤنتوس في امللعب االوملبي 

في تورينو.

فوزا مهما على مان يونايتد 2-0 في 
ال� »برميير ليغ« األحد املاضي، وهو 
يأمل مواصلة املشوار في املسابقة 
التي يحمل فريقه رقمها القياسي 

من حيث عدد االلقاب )7(.
ويخوض الفرنسي دافيد نغوغ 
املباراة منتشيا من تسجيل هدف 
ليڤرب����ول الثاني ف����ي مرمى مان 

يونايتد. 
ويضي����ف املهاجم الفرنس����ي 
الش����اب: »لكن اآلن هناك مباراة 
ارسنال ونحن ننتظرها. استطيع 
القول انني سأواصل العمل بجهد، 
وتقدمي ما أمكن لدى احلصول على 

فرصة اللعب«.
وليس بعيدا عن ستاد »اإلمارات« 
يستقبل تشلسي متصدر الدوري 
بولتون على ملعبه »ستامفورد 

بريدج« في لندن.
وفاجأ مدرب تشلسي االيطالي 
كارلو انشيلوتي اجلميع بإشراكه 
تشكيلته االساسية عندما فاز على 
كوينز بارك رينجرز 1-0 في الدور 
العاجي سالومون  املاضي بهدف 

كالو.

يواجه أرسنال ضيفه ليڤربول 
في ال����دور الرابع من كأس رابطة 
االندي����ة االجنليزي����ة احملترف����ة 
لك����رة الق����دم اليوم على س����تاد 

»االمارات«.
ويتوقع ان يجري مدرب ليڤربول 
االس����باني رافايل بنيتيز ومدرب 
ارسنال الفرنس����ي ارسني فينغر 
تغييرات عدة على التشكيلتني اللتني 
خاضتا منافس����ات الدوري نهاية 
األسبوع املاضي، نظرا الرتباطات 
الفريقني محليا وأوروبيا. ولطاملا 
خاض »املدفعجية« مباريات هذه 
املسابقة بالفريق الرديف ورمبا لن 
تتغير احلال ضد العمالق الشمالي 
كما وع����د فينغر، علما انه خاض 
مباراة الدور الثالث أمام وس����ت 
البيون بالعبني حتت  بروميتش 
21 سنة باستثناء الفرنسي ميكايل 
سيلفس����تر والسويسري فيليب 

سنديروس.
الفرنس����ي:  وق����ال اخلبي����ر 
»س����يتكون الفريق من مزيج بني 
العبي اخلبرة والشباب، لكننا نريد 
الفوز في كل مباراة نخوضها بغض 

النظر عن اخلصم«.
ورمبا تشهد تشكيلة أرسنال 
الذي أهدر فوزا أكيدا أمام وس����ت 
ه����ام 2-2 في اجلول����ة االخيرة 
من الدوري، اس����ماء جديدة مثل 
الفرنسي فرانسيس كوكالن )18 
عاما( وسانش����يز وات )18 عاما( 
وجاك ويلشير )17 عاما( ومارك 
راندال )20 عاما( وكيريا غيلبرت 

)22 عاما(.
كما يهدف اجلناح املكس����يكي 
الكرواتي  كارلوس فيال واملهاجم 
ادواردو دا س����يلفا من خالل هذه 
املباراة الى اس����تعادة ثقة املدرب 
فينغر جراء االصابات التي حلقت 

بهما مؤخرا.
وفي ظل غياب احلارس االسباني 
البديل  مانويل أملونيا وأخط����اء 
االيطالي ڤيتو مانوني، سيحصل 
الپولندي لوكاس فابيانسكي رمبا 
على فرصة املشاركة بعد تعافيه 
من جراحة في ركبته، من جهته، 
تخلص بنيتيز من الضغط احمليط 
به منذ أسابيع بتحقيق »احلمر« 

يأمل بايرن ميونيخ في أن يلعب في أجواء أقل توترا من التي لعب 
فيها السبت املاضي، عندما يلتقي من جديد مع اينتراخت فرانكفورت 

اليوم ضمن الدور الثالث من كأس أملانيا.
وكان باي��رن ق��د جنح في حتوي��ل تخلفه بهدف إل��ى فوز على 
اينتراخ��ت فرانكفورت 2-1 ضم��ن الدوري احمللي، بقي��ادة املدافع 
البلجيكي دانيال فان بوينت الذي س��جل هدفا لبايرن في الدقيقة 88، 

بعدما اهدر فريقه فرصا سهلة في املباراة.
ويتوقع أن يدف��ع الهولندي لويس فان غال مدرب بايرن ميونيخ 
مبهاجم��ي املنتخ��ب األملاني ميروس��الف كل��وزه وماري��و غوميز 
ومعهم��ا الهولندي آريني روبن في تش��كيل هجومي، وكان روبن قد 
عاد من اإلصابة وش��ارك بديال يوم الس��بت، وس��جل هدف التعادل 
أم��ام اينتراخت. ويحتاج بايرن ميونيخ لتحقي��ق نتيجة مقنعة أمام 
اينتراخت في موسم باهت حتى اآلن بالنسبة للنادي العريق، وإن كان 

الفوز في آخر مباراتني له بالدوري قد رفع من روحه املعنوية.
وق��ال املدير العام لباي��رن ميونيخ أولي هوني��س: »نريد التأهل 

والتواج��د في برلني )للعب النهائي(«.وأش��ار إل��ى أن مجرد الفوز ال 
يكفي بالنس��بة لبايرن ميونيخ، نادي القمة في أملانيا على حد وصفه، 
ألنه يجب أن ميتع جماهيره بالكرة الشيقة. وقال هونيس: »يجب أن 
يصبح الفريق أكثر اس��تحواذا على الكرة، أما بايرن الذي يلعب كرة 
عش��وائية فهو ليس بايرن ميونيخ حقا. إننا بايرن ميونيخ وهذا هو 

األساس الذي يجب أن نعود إليه من جديد«.
ووض��ع اينتراخت فرانكف��ورت بايرن في معرك��ة صعبة خالل 
الش��وط الثاني من مباراتهما االخي��رة، ولكن رئيس نادي اينتراخت 
فرانكفورت هربرت بروخهاجن أبدى ش��كوكه في قدرة فريقه على 

األدء على أعلى مستوى، ذهنيا وبدنيا، مرتني خالل 4 أيام.
وقال: »لق��د لعب العبونا حتت ضغط ش��ديد ولكن بايرن معتاد 
على اللعب املتوالي في أيام الس��بت واألربعاء أما نحن فسنرى كيف 
س��نتمكن من التأقل��م مع األمر«. ويلعب ڤي��ردر برمين حامل اللقب 
كايزرس��لوترن، وش��الكه مع ميوني��خ 1860، وهوفنه��امي مع توس 

كوبلينتز.

بايرن ميونيخ يقف أمام إينتراخت فرانكفورت في الكأس

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الـ 10(

10:45بولونيا � سيينا
10:45كاتانيا � كييڤو

اجلزيرة الرياضية + 10:452جنوى � فيورنتينا

اجلزيرة الرياضية + 10:451يوڤنتوس � سمبدوريا

10:45التسيو � كالياري
10:45ليڤورنو � أتالنتا

اجلزيرة الرياضية + 10:456نابولي � ميالن

10:45بارما � باري

اجلزيرة الرياضية + 10:454أودينيزي � روما

إنجلترا )الدور الرابع لكأس الرابطة(
اجلزيرة الرياضية + 10:455أرسنال � ليڤربول

اجلزيرة الرياضية + 10:457تشلسي � بولتون 

10:45مانشستر سيتي � سكونثورب

ألمانيا )الدور الثالث من الكأس(
10:30فرانكفورت � بايرن ميونيخ

9ميونيخ 1860 � شالكه
9ڤيردر برمين � كايزر سلوترن

10:30هوفنهامي � كوبلينتز


