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)أ.پ( جنم اتلتيكو مدريد خوسيه انطونيو رييس مطالب بالنهوض وتعويض الهزمية أمام برشلونة والتسجيل في مرمى ڤالنسيا  

انتقدت املذيعة التلفزيونية االسبانية سارا كاربونيرو، صديقة 
ايكر كاس���ياس حارس مرمى نادي ري���ال مدريد، طريقة لعب 

البرتغالي كريستيانو رونالدو ووصفته بانه العب »أناني«.
وقالت مذيعة »تيليسينكو« الفاتنة خالل حتليلها طريقة لعب 
النجم البرتغالي في مقابلة تلفزيونية: »ببس���اطة، رونالدو ال 
يعاني من الضغط أو من أزمة نفسية على اإلطالق، فقد كان أنانيا 

وفرديا على أرض امللعب، ولهذا تعاقد معه ريال مدريد«.

وتابعت كاربونيرو )26 عاما( التي نالت قبلة حارة من قبل 
كاسياس بعد قيادة االخير منتخب بالده الى الفوز في مونديال 
2010: »تعاقدوا معه مقابل 96 مليون يورو، لكن بس���بب ادائه 

اجليد ميكننا نسيان هذا املبلغ«.
 من جهة ثانية، أشادت كاربونيرو باملدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وقالت انه يعتن���ي جيدا بالعبيه وهو قريب منهم، 

وهذا ما كان ينقص الفريق في السابق.

صديقة كاسياس تنتقد »أنانية« رونالدو

برشلونة بال ميسي يواجه خيخون وڤالنسيا يتحدى أتلتيكو مدريد.. وهامبورغ للعودة إلى االنتصارات أمام ڤولفسبورغ

تشيزينا لعبور كاتانيا وإنتر ميالن لتخطي باري وميالن يصطدم بالتسيو

يأمل تش����يزينا متصدر الدوري االيطالي لكرة القدم بطولة ايطاليا 
أن تكون محطة مضيفه كاتانيا خطوة ناجحة في مساره املفاجىء هذا 
املوسم ضمن املرحلة الرابعة من الدوري االيطالي التي تنطلق اليوم.

ل����م يكن منتظرا من تش����يزينا حتقيق املفاجأة في بداية موس����مه 
النخبوي، خصوصا انه كان في الدرجة الثالثة منذ موسمني فقط، لكنه 
ضرب بقوة اذ تعادل على ارض روما وصعق ميالن الطامح الى اللقب 
2 � 0 قبل أن يهزم ليتش����ي 1 � 0 في املرحلة الثالثة على ملعبه امللتهب 

»دينو مانوتسي«.
وضج 23 ألف متفرج على ملعب تشيزينا في املباراة االخيرة لدعم 
فريق منطقة »أميليا رومانيا«، ورغم طرد حكم املباراة جانلوكا روكي 
العبهم جوسيبي كولوتشي عن طريق اخلطأ بدل توجيه بطاقة صفراء 
للمدافع الياباني نوتو ناغاموتو، متكن صاحب االرض من انهاء املباراة 
ف����ي مصلحته بهدف وحيد لأللباني أري����ون بوغداني هو الثاني له في 
املسابقة، وفتح طريق الفوز أمام تشيزينا الذي تصدر الترتيب بفارق 
االهداف عن انتر ميالن حامل اللقب، علما بان الفريق الصاعد من الدرجة 

الثانية هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه بعد في ثالث مباريات.
ويقول مدرب الفريق ماسيمو فيكادنتي الذي تضم تشكيلته بعض 
الالعب����ني املعارين من أندية أخرى: »ال ننظ����ر الى الترتيب. نريد فقط 
االستمرار في الصعود. ال يوجد سر في طريقة لعبنا، نحن فقط نلعب 

بروح عالية«.
ويستقبل انتر ميالن بطل أوروبا وحامل اللقب في األعوام اخلمسة 
املاضية على ملعبه »جوسيبي مياتزا«، باري الذي لم يخسر بعد، وهو 

يأمل في تعافي العب وسطه الهولندي ويسلي سنايدر من االصابة.
 وقدم انتر مباراة قوية ومشوقة فاز فيها على باليرمو 2 � 1 بهدفني 

للم�����هاجم ال��كاميروني صامويل ايتو، لكن الالفت كان اس����ت�����مرار 
ت������عث����ر االرجنتين����ي دييغو ميليتو أمام املرمى، اذ س����حبه املدرب 
االسباني رافايل بنيتيز من أرض امللعب وأشرك بدال منه الغاني سالي 

مونتاري.
وقال مدرب ليڤربول االجنليزي السابق: »حتدثت معه عن كراوتش 

)بيتر( الذي لم يهز الشباك في 19 مباراة«.
ويبحث نابولي عن تكرار اجنازه أمام سمبدوريا عندما سجل هدفي الفوز 
2 � 1 في اخر سبع دقائق عبر السلوفاكي ماريك هامسيك واالوروغوياني 
أدينسون كافاني، عندما يس����تقبل كييڤو الثالث في مباراة قوية على 

ملعب »سان باولو«.
ويستقبل بريش����يا اخلامس الذي لم يخسر بعد روما السابع عشر 
الذي لم ي����ذق طعم الفوز، وصاحب الدفاع املتردد على حد قول مدربه 

كالوديو رانييري: »الدفاع ال يعمل كما في العام املاضي«.
ويرفض العبو فريق العاصمة التح����دث الى الصحافيني معتمدين 
مبدأ »سيلنسيو ستامبا« )السكوت أمام الصحافة(، بعدما نقل عن قائد 
الفريق فرانشيسكو توتي وصفه تكتيك روما بانه يشبه »الكاتيناتشو 

القدمي«.
 وتبرز مواجهة التس����يو الرابع، الذي يعرف بداية طيبة بفوزه في 
مباراتني، مع ميالن الطامح الى اللقب، والذي قال مدربه ماسيميليانو أليغري 
انه يأمل تركيز اللعب على مهاجمه السويدي زالتان ايبراهيموفيتش: 
»يجب أن جنده بش����كل أفضل، وأال نرس����ل له الكرات العالية فقط. اذا 
لعب باتو )ألكس����ندر( وروبينيو بامكانه ارت����كاب املزيد من األخطاء، 
لكنه، على غرار االخرين، بحاجة لتحسني وضعه وأن يتفاهم أكثر مع 
زمالئه«، وفي باق����ي املباريات، يلعب بولونيا مع اودينيزي وكالياري 

مع سمبدوريا وجنوى مع فيورنتينا وليتشي مع بارما.

 اسبانيا

يسعى ڤالنسيا املتصدر الى مواصلة بدايته اجليدة عندما يستضيف 
أتلتيكو مدريد في مب����اراة صعبة اليوم في املرحلة الرابعة من بطولة 

أسبانيا.
وعلى وقع االصابة املؤملة لنجمه االرجنتيني ليونيل ميسي، يستقبل 
برشلونة حامل اللقب س����بورتينغ خيخون الثامن على ملعبه »كامب 
ن����و«. وفي باقي املباريات، يلعب امليريا مع ليفانتي، وسرقس����طة مع 
هيركوليس اليكانتي بعد وكان ديبورتيفو ال كورونا تعادل مع ضيفه 

خيتافي 2 � 2 في ختام املرحلة الثالثة.
 على ملعب استاديو ريازور وامام 15 الف متفرج، حول ديبورتي��فو 
ال كورونا تخلفه 0 � 1 الى تقدم 2 � 1 قبل ان يدرك الفريق الزائر الت�عادل 
2 � 2 فصار رصيد االول 3 نقاط مقابل 4 للثاني.وافتتح خيتافي التسجيل 
بواسطة املدافع دييغو كولوتو الذي حاول ابعاد كرة فتحولت الى شباك 
فريقه )33(، وادرك صاحب االرض التعادل في مس����تهل الشوط الثاني 
من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبه ايفان ماركانو ونفذها بنجاح 
املكسيكي اندريس غواردادو )50(، وعزز غواردادو بالهدف الثاني من 
ركل����ة جزاء ثانية بعد خطأ من االرجنتين����ي دانيال دياز )57( قبل ان 
ينتزع خافيير اريزمن����دي نقطة ثمينة بادراك التعادل بعد كرة متقنة 

داخل املنطقة من الغاني ديريك بواتينغ )69(.

 المانيا

يس����تقبل بوروس����يا دورمتوند الثالث )9 ن��قاط( كايزرسلوترن 

السادس في امل����رحلة اخل����امسة من ال����دوري االملاني ال����يوم على 
مل����عب����ه، بع����د ف�������وزه الك���بير على جاره ش����الكه 3 � 1 في دربي 

اقل����يم الرور.
وخسر كايزرسلوترن مرة واحدة حتى االن وهو يعتمد على مهاجمه 
الكرواتي سدريان الكيتش صاحب أربعة أهداف في املسابقة.وبعد سقوطه 
في اربع مباريات على التوالي وضعته في قاع الترتيب، يعيش شالكه 
وصيف املوسم املاضي فترة مظلمة، وهو سيواجه فرايبورغ الرابع الذي 
حقق 3 انتصارات حتى االن كان اخرها على حساب اينتراخت فرانكفورت 
1 � 0 في الدقيقة قبل االخيرة، واالخير يعتمد على مهاجمه الس����نغالي 
بابيس دمبا سيسيه صاحب أربعة أهداف حتى االن.ومن الفرق التي تعاني 
أيضا، فولفسبورغ بطل 2009، الذي يحتل مركز وصيف القاع )3 نقاط( 
وهو سيحل على هامبورغ القوي الذي لم يخسر بعد في أربع مباريات 
)8 نقاط(. ويلتقي ش����توتغارت مع نورمبرغ، بعد حتقيق االول فوزا 
ساحقا، هو االول له هذا املوسم، على حساب بوروسيا مونشنغالدباخ 
7 � 0، كان نصيب الروسي بافل بوغربنياك منها ثالثة أهداف، وفي باقي 
املباريات، يلعب باير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا 

مونشنغالدباخ مع سانت باولي.

البرتغال

وسع بورتو املتصدر الفارق بينه وبني مطارده ڤيتوريا غيمارايش 
ال����ى 4 نقاط بعد فوزه على مضيفه ناس����يونال ماديرا 2 � 0 في ختام 
املرحلة اخلامسة من الدوري البرتغالي. وسجل مدافع ناسيونال جواو 
اوريلي����و )21 خطأ في مرمى فريقه( وسيلفس����تر فاريال )56( الهدفني 

فارتفع رصيد بورتو الى 15 نقطة.

مان يونايتد يواجه
 سكانثورب في كأس الرابطة

يس���تكمل اليوم الدور الثالث من مسابقة كأس 
رابطة األندية االجنليزية احملترفة لكرة القدم. حيث 
تبرز مواجهة نيوكاس���ل العائ���د حديثا الى دوري 
األضواء وتشلس���ي بطل الدوري ومس���ابقة كأس 
اجنلترا ومتصدر الدوري في املوس���م اجلديد ب� 5 

انتصارات متتالية.
في املقابل، يس���تهل مان يونايتد الذي يخوض 
ايضا املسابقة بتشكيلة شابة، حملة الدفاع عن لقبه 
خارج قواعده مبواجهة فريق سكانثورب يونايتد 

من الدرجة الثانية اليوم.
ولن يجد الشياطني احلمر اي صعوبة في تخطي 
ال���دور الثال�����ث عل��ى الرغم من اللع���ب بالفريق 
الردي���ف ألن األخير ميلك خبرة كبي���رة ودفع به 
مدربه االس���كوتلندي السير اليكس فيرغسون في 
املباراة امام رينجرز االس���كوتلندي ضمن اجلولة 
االولى من مسابقة دوري أبطال اوروبا بعدما استبعد 
التشكيلة األساسية عقابا لها على إهدارها النقاط ال� 
3 في املباراة أمام إيڤرتون في الدوري احمللي بعدما 
تقدمت 3 � 1 حتى الدقيقة االخيرة حيث اس���تقبلت 

شباكها هدفني.
وكان مان يونايتد توج باللق����ب بفوزه ع����لى 
اس���تون ڤيال 2 � 1 في املب���اراة النهائية في فبراير 

املاضي.
ويبدأ اس���تون ڤيال مش���واره في املسابقة التي 
كان قاب قوسني او أدنى من التتويج بلقبها املوسم 

املاضي، مبواجهة بالكبيرن روڤرز.

تذمر من »مباراة الغداء«
في إيطاليا

ل���م تكن أحدث مباريات الظهي���رة أو وقت الغداء في 
الدوري اإليطالي األحد املاضي »مهضومة« على اإلطالق 

سواء بالنسبة لالعبني أو للجماهير.
ولم تشهد مباراة الظهيرة األولى باملوسم التي جرت 
في الثانية عش���رة والنصف ظهر األحد قبل املاضي بني 

بريشيا وباليرمو في شمال إيطاليا أي مشاكل.
ولكن مدينة باري اجلنوبية لم تكن املكان األمثل على 
اإلطالق الستضافة مباراة األحد املاضي بني فريق املدينة 

وضيفه كالياري.
فمع بلوغ درجة احلرارة نحو 30 درجة مئوية ووصول 
معدل الرطوبة إلى ذروته حتول ستاد »سان نيكوال« في 
باري إلى غرفة سونا )بخار( بالنسبة للجماهير والالعبني 

الذين ظلوا يتصببون عرقا طوال اللقاء.
وكان األسوأ حاال بني العبي الفريقني هما أليكس بيناردي 
وروبرت أكوافريسكا العبا كالياري اللذين شعرا بالتعب 

وطلبا استبدالهما فيما بني شوطي املباراة.
ولكن في مباراة األحد لم يتوقع أحد أن يحافظ أي من 
الفريقني على سرعته في األداء حتت أشعة الشمس احلارقة 
التي أجبرت الالعبني على شرب ليترات من املشروبات.

وكان من بني أس���باب تقدمي موعد مب���اراة األحد إلى 
موعد الغداء في س���اعة الظهيرة ه���و أن يدخل الدوري 
اإليطالي في املنافس���ة مع س���وق التلفزيون العاملي مع 
نظيره اإلجنليزي الذي بدأ يقيم مباراة واحدة في موعد 

مبكر قبل أعوام قليلة.

 

األلعاب الخشنة تفتح باب حماية النجوم

 أويڤالوسي نادم واعتذر علنًا لميسي
تق���دم مدافع اتلتيكو مدريد واملنتخب التش���يكي 
توماس اويڤالوسي باعتذار علني من جنم برشلونة 
االرجنتيني ليونيل ميس���ي بعد تس���ببه في إصابة 
األخير في كاحله خالل مب���اراة فريقيهما )1-2( في 

الدوري االسباني.
 وتعرض ميسي الذي افتتح التسجيل لبرشلونة 
ف���ي الدقيقة 13، لالصابة في كاحله األمين بعد تدخل 
قوي من اويڤالوس���ي في الدقيقة الثانية من الوقت 

بدل الضائع فطرد األخير على اثره.
وقال اويڤالوسي في مؤمتر صحافي »أنا نادم. أردت 
ان أقدم اعتذارا علنيا، لكن وبصدق لم تكن نيتي )ان 

اتسبب في إصابة ميسي(.
أردت ان العب الكرة لكن���ي أصبته أيضا، لم أكن 
محظوظا ألني مشيت على كاحله عندما كنت أحاول 
ان أضع قدمي )على الكرة(. أنا نادم وأمتنى ان يتعافى 

سريعا«.
وبات مسلس���ل اإلصابات مبكرا في اسبانيا فأوال 
كريس���تيانو رونالدو، تاله س���رجيو أغويرو واآلن 
ليونيل ميسي. فتحت األلعاب اخلشنة التي يتعرض 
لها جنوم الدوري االس���باني جدال مفاده: هل البد من 

توفير حماية خاصة للنجوم؟ وكيف يتم ذلك؟
لك���ن اجلدل ال يتركز عم���ا إذا كان البد من حماية 
بعض الالعبني في مواجهة آخرين، بل كيف يجب أن 

تكون تلك احلماية.

كرويةمتفرقات

 ترغ����ب أندية كرة القدم األوروبية في التأمني على العبيها خالل 
املباريات الدولية وتطمح إلى حتسني اجلداول السنوية للقاءات الدولية، 

حسبما أكد كارل هاينز رومينيغه رئيس االحتاد األوروبي لألندية.
وقال رومينيغه الذي يترأس االحتاد األوروبي لألندية الذي ميثل 197 
ناديا ملجلة كيكر الرياضية انه يعتزم رفع املس����ألة إلى االحتاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( واالحتاد األوروبي )يويفا(.
 أعلن ريال سوسيداد االسباني عن تعاقده مع املدافع النرويجي الدولي 
فادمي دمييدوڤ في صفقة انتقال حر من روزنبرغ تروندهيم. وس��ينضم 

دمييدوڤ إلى سوسيداد في يناير 2011 بعد انتهاء عقده مع روزنبرغ.
 قدم الروماني ايلي دومييترسكو مدرب ستيوا بوخارست استقالته 
من منصبه بعد س����تة أس����ابيع من تعيينه، بحسب ما ذكرت الصحف 

الرومانية الصادرة امس.
وقال العب الوس����ط الدولي الس����ابق بعد تعادل الفريق مع أسترا 
بلويس����تي 1 � 1 في املرحلة الثامنة من الدوري احمللي: »أقدم استقالتي 

ألنه ال ميكنني البقاء في مكان أنا غير مرغوب فيه«.
 وّجه مدافع نادي ليڤربول الدمناركي الدولي دانيال اغر انتقادات مبطنة 
ملدرب الفريق اجلديد روي هودجسون من دون ان يسميه آخذا عليه اعتماد 

الفريق على الكرات الطويلة التي ال تناسب اداءه.
 أوقف االحتاد االجنليزي لكرة القدم مدرب ارسنال الفرنسي ارسني 
ڤينغ����ر مباراة واحدة وغرمه 8 االف جنيه اس����ترليني بعد دخوله في 
مشادة مع احلكم الرابع اثر املباراة التي تعادل فيها فريقه مع سندرالند 

1 � 1 في الدوري احمللي.
وجاء في بيان لالحتاد: »وجهت الى مدرب ارسنال ارسني ڤينغر تهمة 
السلوك غير الالئق، الهانته واستخدام لغة مشينة جتاه احلكام بعد انتهاء 
مباراة ارسنال مع سندرالند في 18 اجلاري، ووفقا لالجراءات السريعة 

الحتاد كرة القدم، ميلك ڤينغر حق الرد على التهمة حتى يوم غد.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة الرابعة(

9امليريا - ليڤانتي 
اجلزيرة الرياضية +92برشلونة - خيخون

اجلزيرة الرياضية +96سرقسطة - هيركوليس 
اجلزيرة الرياضية +113ڤالنسيا - اتلتيكو مدريد 

ايطاليا )المرحلة الرابعة(
اجلزيرة الرياضية +9:458بولونيا - اودينيزي 
اجلزيرة الرياضية +9:4510كالياري - سمبدوريا

اجلزيرة الرياضية +9:459بريشيا - روما
9:45كاتانيا - تشيزينا
اجلزيرة الرياضية +9:457جنوى - فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +9:456انتر ميالن - باري

9:45ليتشي - بارما
اجلزيرة الرياضية +9:451التسيو - ميالن
اجلزيرة الرياضية +9:454نابولي - كييڤو

المانيا )المرحلة الخامسة(
9ليڤركوزن - فرانكفورت 
دبي الرياضية9دورمتوند - كايزرسلوترن
دبي الرياضية9هامبورغ - ڤولفسبورغ

9مونشنغالدباخ - سانت باولي
9فرايبورغ - شالكه

9نورمبرغ - شتوتغارت

كأس الرابطة االنجليزية المحترفة
9:45استون ڤيال - بالكبيرن

اجلزيرة الرياضية +9:458تشلسي - نيوكاسل
9:45ويغان - برستون نورث اند
اجلزيرة الرياضية +9:455سكانثورب - مان يونايتد
10ليڤربول - نورثابتون تاون
10وست بروميتش - مانشستر سيتي


