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ذكرت مجلة »كيكر« االملانية املتخصصة على موقعها 28
في شبكة االنترنت ان نادي بايرن ميونيخ ثالث الدوري 
االملاني لك���رة القدم اعار مدافعه البرازيلي برينو الى 

نورمبرغ صاحب املركز السابع عشر قبل االخير.
وفشل برينو في فرض نفسه اساسيا في صفوف 
النادي الباڤاري، االكثر تتويجا في املانيا، منذ انضمامه 
الى صفوفه في يناي���ر 2008 مقابل 12 مليون يورو، 

وهو ابدى رغبته للمسؤولني الباڤاريني بترك النادي 
من اجل العودة الى اللعب في البرازيل.

ولع���ب برين���و )20 عام���ا( 8 مباري���ات فقط في 
الدوري االملاني منذ قدومه الى عاصمة باڤاريا، ووجد 
برينو منافس���ة قوية من البلجيكي دانيال فان بوينت 
واالرجنتيني مارتن دمييكيليس واملدافع االملاني الواعد 

هولغر بادستوبر.

بايرن ميونيخ يعير برينو إلى نورمبرغ

في الدور الثالث لكأس إنجلترا

مواجهتان سهلتان لتشلسي
ومان يونايتد وصعبة ألرسنال

خيتافي أمام بلد الوليد وسرقسطة يتحدى ديبورتيڤو 

 ريال مدريد في ضيافة أوساسونا بالعام الجديد ومايوركا يواجه بلباو

ستكون مهمة تشلسي حامل 
اللقب ومان يونايتد حامل الرقم 
القياس����ي في عدد االلقاب سهلة 
في الدور الثالث من مسابقة كأس 
اجنلترا لكرة القدم، في حني يواجه 

ارسنال امتحانا صعبا للغاية.
الذي توج  ويلتقي تشلس����ي 
باللقب بفوزه على ايفرتون 2 � 1 في 
نهائي املوسم املاضي، على ملعبه 
مع واتفورد من الدرجة الثانية في 
اختبار سهل للفريق اللندني، واالمر 
ذاته بالنسبة الى مان يونايتد عندما 
يستضيف ليدز يونايتد من الدرجة 
الثانية. وستكون املباراتان فرصة 
ملدربي تشلس����ي وم����ان يونايتد 
االيطالي كارلو انشيلوتي واليكس 
النجوم ومنح  فيرغسون الراحة 

الفرصة لالعبني الشباب.
اما ارس����نال فيحل ضيفا على 
جاره وس����ت هام في احد لقاءين 
يجمعان ب����ني فريقني من الدرجة 
املمت����ازة.  ولن تختل����ف احلال 
بالنسبة الى مدرب ارسنال الفرنسي 
ارسني ڤينغر الذي يولي اهتماما 
كبيرا لالعبني الشباب في مسابقات 
الكأس وبالتالي فان غياب النجوم 
امر وارد خصوصا ان املدفعجية 
يعقدون اماال كبيرة على الدوري 
بعد االنتفاضة االخيرة وحتقيقهم 
3 انتصارات متتالية جعلتهم في 
املركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف 
تشلسي املتصدر مع مباراة مؤجلة 
امام بولتون سيخوضونها االربعاء 
املقبل. من جهته استبعد الفرنسي 
آرسني ڤينغر مدرب ارسنال فكرة 

ايڤرتون االجنليزي انه قرر ايقاف 
مهاجمه البرازيلي جواو الفيش دي 
اسيس س����يلفا املعروف ب� »جو« 
بسبب س����فره الى البرازيل دون 
ترخيص من النادي. وقال مدرب 
ايڤرتون ديڤيد مويز »جو سافر 
الى البرازي����ل دون ترخيص من 
النادي. لقد عاد االن لكنه موقوف 
في الوقت احلاضر«. وأضاف »اشعر 
بخيبة ام����ل. نحن نحب جو، لقد 
كان رائعا جدا معنا وكنا سعيدين 
بانضمامه الى صفوفنا. لكن يجب 
ان يكون هناك انضباط في جميع 
اندية كرة القدم. لقد سافر في فترة 
صعبة كانت صفوفنا تعاني خاللها 
من غيابات كثيرة. كان ذلك صعبا 
علين����ا وبالتالي فهو موقوف من 

طرف النادي«.
ايڤرتون  الى  انتقل  وكان جو 
في فترة االنتقاالت الشتوية العام 
املاضي قادما من مانشستر سيتي 

حتى نهاية املوسم.

التعاقد مع مهاجم بوردو الفرنسي 
الدولي املغربي مروان الشماخ في 

فترة االنتقاالت الشتوية.
وقال ڤينغر الذي طارد مرات 
عدة الش����ماخ من اجل ضمه الى 
صفوف املدفعجية: »الشماخ يشارك 
مع فريقه في مسابقة دوري ابطال 
اوروب����ا ويتصدر مع����ه الدوري 
الفرنسي وبالتالي فهو لن يتركه 
في الوقت احلالي«، مضيفا »تبقى 4 
اشهر من عقده مع بوردو وبالتالي 
فان االخير ليس لديه اي مصلحة 

في بيعه«. 
وكان ڤينغر تعاقد مع الروسي 
اندريه ارشاڤني في فترة االنتقاالت 
الشتوية العام املاضي لتعزيز خط 
هجوم النادي اللندني، لكنه يبحث 
حاليا عن مهاجم جديد لسد الفراغ 
ال����ذي تركه غياب املهاجم الدولي 
الهولندي روبن ڤان بيرسي حتى 

نهاية املوسم بسبب االصابة.
في جان����ب آخر اعل����ن نادي 

ل على مهاجمه األرجنتيني غونزالو هيغواين في دك مرمى أوساسونا ريال مدريد يعوِّ

يعود ري���ال مدريد خل���وض مبارياته في 
املرحلة السادسة عشرة من الدوري االسباني 
لكرة القدم عندما يحل ضيفا على اوساسونا 

الرابع عشر اليوم.
وميلك النادي امللكي االسلحة الالزمة لتحقيق 
الفوز في مقدمتها قوته الضاربة في خط الهجوم 
بقي���ادة االرجنتيني غونزالو هيغواين افضل 
هداف في صفوفه برصيد 10 اهداف في املركز 
الثالث على الئحة الهدافني بفارق هدفني خلف 
مهاجم ڤالنسيا الدولي داڤيد ڤيا املتصدر وهدف 
واحد خلف مهاجم برشلونة الدولي السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش الثاني، الى جانب جنمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 7 اهداف 

حتى االن هذا املوسم.
ويخوض ريال مدريد املباراة في غياب مدافعه 
الدول���ي البرتغالي بيبي بس���بب االصابة في 
ركبته والتي س���تبعده الى نهاية املوسم، كما 

يحوم الشك حول مشاركة البرازيلي ريكاردو 
كاكا الذي تعافى مؤخرا من اصابة في عضالت 
احلالب وعاود التدريبات هذا االس���بوع بعد 

غياب منذ مطلع ديسمبر املاضي.
وأوضح النادي امللك���ي ان اللياقة البدنية 
لكاكا حتسنت بشكل ملحوظ، بيد ان املسؤولني 
يرغبون في التأكد 100% من تعافيه من االصابة 

قبل املشاركة في مباريات الدوري.
وي����واجه ريال م�����دريد مشكلة ف����ي مباراة 
اوساس����ونا ألن الهولن�����دي راف�����ائيل ڤ������ان 
در ڤ���ارت ال����ذي كان خي���ر خ����لف لكاك����ا 
خ����الل غياب االخ�����ير بسبب االصابة، يعاني 
بدوره من اصابة ومشاركته غير مؤكدة واألمر 
ذاته بالنسبة الى خوس���يه ماريا غوتييريز 

»غوتي«.
وقال مدافع ريال مدريد الدولي الفارو اربيلوا 
»لدينا االمكانيات إلحراز لقب الدوري ومسابقة 

دوري ابطال اوروبا على الرغم من االمر لن يكون 
سهال للغاية«، مضيفا »النجوم اجلدد للنادي 
امللكي )رونالدو وكاكا والفرنسي كرمي بنزمية 
الى جانب هيغواين( اصبحوا في طريقهم الى 
تشكيل فريق قوي، اسلوب لعبنا قوي ونسجل 
اهدافا كثيرة )40 هدفا في الدوري، افضل خط 
هجوم(، وخط دفاعنا قوي ايضا )13 هدفا في 
املركز الثاني خلف برشلونة الذي دخل مرماه 

9 اهداف فقط(.
وفي باقي املباريات يلعب خيتافي الثامن مع 
بلد الوليد احلادي عشر، وامليريا السابع عشر 
مع خيريز صاحب املركز االخير، وسبورتينغ 
خيخون العاشر مع ملقة الثامن عشر، وراسينغ 
سانتاندر السادس عشر مع تينيريفي الرابع 
عشر، وسرقسطة التاس���ع عشر قبل االخير 
مع ديبورتيڤو ال كورونا السادس، ومايوركا 

اخلامس مع اتلتيك بلباو السابع.

ليڤربول مهتم بضم ڤان نيستلروي
ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية على موقعها في 
شبكة االنترنت ان املهاجم الدولي الهولندي رود ڤان 
نيستلروي بامكانه ترك ريال مدريد وصيف بطل 
الدوري االس���باني لكرة القدم في فترة االنتقاالت 
الشتوية، مشيرة الى ان ليڤربول االجنليزي مهتم 

بخدماته.
واوضح املصدر »ڤان نيس���تلروي ميلك حرية 
التفاوض مع اي فريق«، مضيفة ان ليڤربول مهتم 
بخدم���ات املهاجم الهولن���دي لتعزيز خط الهجوم 

حيث يعتبر االسباني فرناندو توريس اساسيا لكنه 
يتعرض الصابات كثيرة.

ويع�����تبر ڤان نيس������تلروي )33 عاما(، الذي 
ك�����ان اساس���يا ف���ي صفوف الن���ادي امللكي قبل 
اص����ابته في ركب���ته في نوفمبر 2008، خامس اختيار 
ملدرب ريال مدريد التش���يلي مانتويل بيلليغريني 
بعد البرتغالي كريس���تيانو رونالدو واالرجنتيني 
غونزالو هيغواين والفرنسي كرمي بنزمية والقائد 

راوول غونزاليز.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة السادسة عشرة(

7خيتافي - بلد الوليد
7امليريا - خيريز
اجلزيرة الرياضية +79خيخون - ملقة

7راسينغ - تينيريفي
اجلزيرة الرياضية +76سرقسطة – ديبورتيڤو
اجلزيرة الرياضية +92مايوركا - اتلتيك بلباو
اجلزيرة الرياضية +112اوساسونا - ريال مدريد

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إنجلترا ـ الدور الثالث

اجلزيرة الرياضية + 45مان يونايتد � ليدز
6تشلسي � واتفورد 

6نوتس كاونتي � فوريست غرين
6شيفيلد � كوينز بارك
اجلزيرة الرياضية + 5 7:15وست هام � أرسنال

9:15ترامنير � ولڤرهامبتون

اإليطالي لوكا طوني حامال فانيلته مع روما                                )أ.ف.پ(

طوني وّقع مع روما 
رسميًا وميالن 
يطلب توريس

وقع املهاجم اإليطالي لوكا طوني 
عقدا رسميا مع روما االيطالي على 
سبيل اإلعارة قادما من بايرن ميونيخ 
األملاني بسبب سوء العالقة بينه وبني 

املدرب الهولندي لويس فان غال.
الى  وقدم روما مهاجمه اجلديد 
وسائل اإلعالم امس مع الفانيلة التي 

سيرتديها طوني مع »الذئاب«.
عل���ى صعي���د آخر، يب���دو أن 
ليڤربول االجنليزي س���يبقى هدفا 
للتقاري���ر الصحافي���ة التي تربط 
العبيه باالنتقال إلى عمالقة أوروبا، 
فآخر هذه التقارير كان ربط الالعب 
فرناندو توريس باالنتقال إلى نادي 

ميالن اإليطالي.
فحسب صحيفة »كورييري ديللو 
سبورت« فإن العمالق اإليطالي مليالن 
يفكر بالتحرك جللب مهاجم ليڤربول 

توريس.
ورأت الصحيفة ان امليالن لم يعد 
مستعدا لدفع مبلغ قد يصل إلى 40 
مليون يورو من أجل مهاجم نادي 
ڤولفسبورغ ادوين دزيكو خاصة بعد 

عقده اجلديد مع النادي األملاني.
لذلك فهو يرى أن دفع مبلغ مقارب 
ل� 40 مليون يورو من أجل مهاجم 
أكثر متيزا وخبرة مثل توريس يعد 

هو اخليار األفضل.
على أي حال فإن الصحيفة تغرد 
خارج السرب في تقريرها هذا، فقد 
أكدت أن ميالن لن يستطيع التعاقد 
مع املهاجم اإلسباني إال في حال عدم 
تأهل ليڤربول إلى دوري األبطال وهو 
نفس األمر الذي انطبق على تقارير 
ربطت الالعب بتشلسي ومانشستر 

سيتي.


