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زادت محنة مان يونايتد االجنليزي باصابة 46
مهاجم���ه البلغاري دمييتار برباتوڤ في ركبته 
وحاجته جلراحة ستبعده عن املالعب نحو ثالثة 
أشهر. وأقروا امكانية غياب الالعب لفترة طويلة 
عن املالعب. وظه���ر برباتوڤ )27 عاما( في 63 
مباراة حتت ألوان »الشياطني احلمر« منذ انتقاله 

من توتنهام.

إصابة برباتوڤ تبعده 3 أشهر
يفكر مسؤولو نادي ڤولفسپورغ حامل لقب الدوري 
األملاني لكرة القدم في التعاقد مع املدافع األملاني الدولي 
آرني فريدريش، حس���ب م���ا ذكرته وس���ائل اإلعالم 

األملانية.
ويتردد أن ڤولفسپورغ، الذي خرج من دوري أبطال 
أوروبا ويحتل اآلن املركز الثامن في »البوندسليغا« تقدم 
بعرض قيمته ثمانية ماليني يورو )11.5 مليون دوالر( 

للتعاقد مع فريدريش الذي ينتهي عقده مع هرتا برلني 
حتى عام 2012 مع إمكانية التجديد لعام آخر.

ولم يرغب ديتر هوينيس، املدير اجلديد بڤولفسپورغ 
والذي رحل مؤخرا عن هرتا برلني بعد مشوار استمر 
15 عام���ا ويبدأ مهامه مع ڤولفس���پورغ اعتبارا من 15 
يناير املقبل، في تأكيد أو نفي رغبة ڤولفس���پورغ في 

التعاقد مع الالعب.

ڤولفسپورغ يفكر في التعاقد مع فريدريش

مان يونايتد وأرسنال في اختبارين صعبين أمام هال وأستون ڤيال

بداية جيدة لمانشيني مع مانشستر سيتي.. وتشلسي يواصل إهدار النقاط
حقق مانشستر سيتي فوزا اول في اول مباراة 
بقيادة مدربه اجلديد االيطالي روبرتو مانشيني على 
حساب ضيفه ستوك سيتي 2-0، واكتفى تشلسي 
متصدر الترتيب مرة جديدة بنقطة واحدة اثر تعادله 
مع مضيفه برمنغهام 0-0 امس في افتتاح املرحلة 
التاسعة عشرة االخيرة من دور الذهاب في الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
وافتتح املدرب اجلديد مانش���يني مشواره مع 
مانشستر سيتي بفوز مهم على ستوك سيتي بهدفني 
نظيفني جاء االول م���ن متريرة عرضية من اجلهة 
اليسرى ارس���لها االرجنتيني كارلوس تيفيز الى 
البرازيلي روبينيو ف���ي منتصف منطقة الضيف 
فلمسها خفيفة لتذهب الى البلغاري مارتن بتروف 
غير املراقب تابعها ارضية بقدمه اليمنى في شباك 
الدمناركي توماس سورنس���ن  الدول���ي  احلارس 

.)82(
وانهى مانشستر س���يتي الشوط االول متقدما 
بهدفني بعدما ارسل االرجنتيني بابلو زاباليتا كرة 
م���ن منطقة فريقه الدفاعية ال���ى منطقة الضيوف 
طار لها غاريث باري برأسه وارسلها باجتاه املرمى 
فطار لها هذه املرة تيفيز ولكزها بقدمه على ارتفاع 
نح���و متر ونصف املتر قبل وصول احلارس اليها 
لتستقر في ش���باك االخير في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع مسجال هدفه السابع هذا املوسم 

في البطولة.
ولم يذق تشلسي طعم الفوز في مبارياته السبع 
األخيرة سوى مرة واحدة وقدم عروضا مخيبة امام 
ايڤرتون )3-3( ووست هام )1-1( وأمس  برمنغهام 
)0-0( ف���ي الدوري احمللي، وامام ابويل القبرصي 
)2-2( في اجلولة السادس���ة االخيرة من مسابقة 
دوري أبط���ال أوروبا، باإلضاف���ة الى خروجه من 
الدور ربع النهائي ملس���ابقة كأس الرابطة على يد 
بالكبيرن روڤرز. وكان ابراموفيتش اقال مدرب فريقه 
البرازيلي لويز فيليبي سكوالري في فبراير املاضي 
على خلفية النتائج املتواضعة بعد انطالقة قوية في 
الدوري، وعني مكانه الهولندي غوس هيدينك حتى 
نهاية املوسم دون ان ينجح في احراز اللقب احمللي 
الساعي اليه منذ 2006 عندما ناله مرتني متتاليتني 
بقي���ادة املدرب البرتغالي جوزي���ه مورينيو الذي 

يشرف حاليا على انتر ميالن االيطالي.
وتعادل فوالم مع توتنهام 0-0 ايضا، فيما فاز 
وست هام على بورتسموث صاحب املركز االخير 
2-0 سجلهما اليطالي اليساندرو ديامانتي )23 من 
ركلة جزاء( والتشيكي رادوسالف كوفاتش )89(.

وتعادل بيرنلي مع ضيف���ه بولتون بهدف من 
متابعة رأسية لديڤيد ناغنت اثر عرضية من وايد 
ايليوت )65( مقابل ه���دف ملاتيو تايلور من ركلة 
حرة )92(. وفاجأ سندرالند ضيفه ايفرتون بهدف 
مبكر نسبيا من رأسية دارين بنت الذي تابع عرضية 
من الترينيدادي كينوين جونز )71( رافعا رصيده 
الى 11 هدفا في البطولة. وادرك الضيف التعادل في 

الثاني بفضل  الشوط 
املغربي مروان فياليني 
بتس���ديدة من داخل 

املنطقة )58(.
وتخلف ويغان امام 
ضيفه بالكبيرن روفرز 
بهدف وحيد في الشوط 

االول سجله اجلنوب افريقي بينيديكت ماكارثي اثر 
خطأ ارتكبه الكولومبي هوغو روداليغا وركلة حرة 
ثم رأسية من النيوزيلندي راين نيلسن تابعها االول 

بيمناه في اعلى الزاوية اليمنى )03(.
وفي الشوط الثاني، عوض روداليغا بتسجيله 
هدف التعادل لويغان من ضربة رأس مستغال عرضية 
الفرنسي شارل نزوغبيا )35( ومسجال هدفه السابع 

هذا املوسم.
ويخوض مان يونايتد وارسنال مواجهتني مهمتني 

اليوم.
ويلعب مان يونايتد اختبارا اليخلو من صعوبة 
امام هال س���يتي الس���اعي الى الهروب من منطقة 

اخلطر ويواجه ارسنال استون ڤيال.
وميني مدرب مان يونايتد اليكس فيرغس���ون 
النفس بتعافي احد مدافعيه ويس براون او الصربي 
العمالق نيمانيا ڤيديتش من االصابة لتعزيز خط 
الدفاع في ظل املعاناة الكبيرة في املباريات االخيرة 
والتي اضطرته الى اش���راك العب الوس���ط دارين 

فليتشر قلب دفاع.
ويدرك فيرغسون جيدا صعوبة مهمة فريقه في 
ظل الغيابات الكثيرة في خط دفاعه، وهو كان اعرب 
عن خشيته فقدان اللقب عقب اخلسارة امام فولهام 
0 - 3 ف���ي املباراة التي غاب عنها 7 مدافعني، وقال 
»بالنظر الى املنحى ال���ذي تتخذه البطولة حاليا، 
آمل اال يك���ون الثمن مكلفا جدا. آمل اال يكلفنا ذلك 
اللق���ب. ال يوجد اي ضوء في نهاية النفق املظلم«، 
مش���يرا الى انه ال ميلك اال مدافعا واحدا جاهزا من 
االساسيني هو الفرنسي باتريس ايڤرا، بينما يغيب 
ري���و فرديناند وڤيديتش وب���راون وغاري نيڤيل 

وجوني ايڤانز وجون اوشي.
واضاف »لكي تكون فرصتنا كبيرة في البطولة، 
يجب ان يع���ود املدافعون. اذا كان���ت احلال كذلك 
فسنعود الى االجواء، وكلما كانت عودتهم سريعة 
اصبح���ت االمور افضل بالنس���بة الينا«، واوضح 
فيرغسون ان هال سيتي »سيندفع بقوة نحو الهجوم 
الس���تغالل معاناة خط دفاعنا، يجب ان نخرج من 
املباراة بأقل خسائر ممكنة، يجب ان نعود الى سكة 
االنتص���ارات ووقف نزيف النقاط في هذه املرحلة 

املهمة من الدوري«. 
وعلى ملعب االمارات، سيحاول ارسنال استغالل 
عاملي االرض واجلمه���ور لوقف الصحوة القوية 
الس���تون ڤيال ال���ذي حقق 4 انتص���ارات متتالية 
بينها الف���وز الثمني على م���ان يونايتد 1 - 0 في 

»اولدترافورد«.
ولم يذق استون ڤيال طعم اخلسارة في مبارياته 
السبع االخيرة، حيث حقق 5 انتصارات وتعادلني، 
وتعود خس���ارته االخيرة الى سقوطه امام وست 
هام 1 - 2 في الراب���ع من نوفمبر املاضي. ويعول 
ارسنال كثيرا على مهاجمه الدولي الروسي اندري 
ارشاڤني وصانع العابه وقائده االسباني فرانشيسك 
فابريغاس والكرواتي ادواردو دا سيلڤا باالضافة 
الى املعنويات العالية 
بعد الفوز الكبير على 
هال سيتي 3 - 0 على 
الرغم من غياب هدافه 
الدولي الهولندي روبن 
ڤان بيرس���ي بسبب 

االرجنتيني كارلوس تيڤيز يسجل الهدف الثاني ملانشستر سيتي مبرمى حارس ستوك سيتي الدمناركي توماس سورنسن بطريقة اكروباتية                      )ا.ف.پ(االصابة.

توتي يرحب باقتراب 
روما من التعاقد مع طوني

رئيس مرسيليا ال يستبعد إلغاء المكافآت

»بطل األبطال الفرنسي« 
للثنائي لوب وإيلينا

يبدو ان نادي روما االيطالي يتجه الى التعاقد مع املهاجم االيطالي 
لوكا طوني بعدما اس����تبعده املدرب الهولن����دي لويس فان غال عن 

خطط بايرن ميونيخ االملاني.
وذكر توليو تينتي وكي����ل الالعب ملوقع »فورزا روما« ان فريق 
العاصمة ميلك حظا كبيرا باحلصول على خدمات بطل العالم: »روما 
فريق كبير وبالتأكيد س����نأخذ عرضهم أوال بعني االعتبار بحال عاد 
طوني الى إيطاليا«. وأضاف تينتي: »هو ينظر اآلن الى عروض عدة 
في اوروبا لكن لم نقرر بعد وجهته. س����نعلن ذلك في االيام االولى 

من يناير املقبل«.
ويتردد ان طوني س����ينتقل معارا حتى نهاية املوسم مع احتمال 
توقيعه عقدا جديدا قبل الصيف املقبل، ومن االندية الطامحة لضمه، 
هناك دينامو موسكو الروسي، أتلتيكو مدريد االسباني وهامبورغ 
االملاني. ويبحث مدرب روما كالوديو رانييري عن مهاجم قوي البنية 

وخطير في الكرات الرأسية، وميلك حاسة تهديفية أمام املرمى.
وانض����م طون����ي )32 عاما( الى بايرن ميوني����خ عام 2007 وبرز 
جيدا في صفوفه في موسمه االول معه، لكنه تعرض مطلع نوفمبر 
لغرامة رمزي����ة لتقليله من احترام النادي الباڤ����اري، اثر مغادرته 
امللعب في منتصف مباراة الفريق مع شالكه، قبل ان يعود ويعتذر 

أمام زمالئه.
من جهة أخرى، رحب النجم فرانشيسكو توتي باألنباء التي تشير 
الى اقتراب روما من التعاقد مع طوني: »مع اقتراب فترة االنتقاالت 
الشتوية، انا متأكد من ان النادي سيسدي لنا خدمة كبيرة كي نكون 
أكث����ر قوة في الدوري وفي أوروب����ا. بالطبع أعتقد ان طوني مهاجم 

قوي وثابت املستوى وهو بطل للعالم«.

أعرب رئيس مرسيليا رابع الدوري الفرنسي لكرة القدم جان كلود 
داسييه عن استيائه من العبي فريقه عقب اخلسارة أمام اوكسير 2-0 
مشيرا الى انه ال يس����تبعد الغاء مكافآتهم في حال استمرت النتائج 

املخيبة باستئناف الدوري في يناير املقبل.
وقال داسييه في تصريح لصحيفة »ليكيب« الفرنسية: »اذا بدأنا 
العام اجلديد مثلما أنهينا سابقه، سأقترح إلغاء مكافآت املباريات حتى 
نهاية املوس����م«. وأضاف »ما حصل امام اوكسير شيء غير طبيعي، 
فنحن ال ننافس من اجل لقب كأس االمم االفريقية، بل على لقب الدوري 
الفرنس����ي« في اشارة الى احملترفني االفارقة في الفريق الذين اتهمهم 

بعدم تقدمي افضل ما لديهم وتفكيرهم في الكأس القارية.

أحرز بطل العالم للراليات الفرنسي سيباستيان لوب ومساعده 
دانيال ايلينا جائزة »بطل االبطال الفرنس���ي« لعام 2009 بحسب 

محرري صحيفة »ليكيب« الفرنسية املتخصصة.
وخلف لوب ال���ذي أحرز اجلائزة للمرة الثانية بعد عام 2007 
بطل السباحة آالن برنار وتقدم بفارق 150 نقطة على منتخب كرة 

اليد الفرنسي للرجال.
وأحرز لوب ومس���اعده دانيال ايلينا على منت سيتروين لقب 
بطولة العالم للراليات، بعد منافس���ة شرسة مع الفنلندي ميكو 
هيرفونن سائق فورد توجها بفوزه برالي بريطانيا، اجلولة الثانية 
عشرة واالخيرة، في 25 اكتوبر املاضي، فأضاف لقبه السادس في 

بطولة العالم بعد اعوام 2004 و2005 و2006 و2007 و2008.

إيڤانوڤيتش ينفي مفاوضات ريال مدريد
نفي الصربي برانيسالف إيڤانوڤيتش مدافع تشلسي اإلجنليزي 
علمه بوجود أي مفاوضات تتعلق بانتقاله إلى ريال مدريد االسباني 
أثناء فترة االنتقاالت الشتوية.  ووصف إيڤانوڤيتش األخبار التي 
تناقلتها وسائل اإلعالم بشأن انتقاله إلى ريال بأنها نوع من اإلطراء 

على مستواه مع تشلسي في الفترة األخيرة.

»NBA« كليڤالند يهزم ليكرز بعقر داره في الـ
كرة القدم االميركية داالس كوبويز 

وامام 80 الف متفرج.
وجمع براينت حتى اآلن 1.380 
مليون صوت امام جيمس )1.351 
مليون( في التصويت الذي سيعني 
الالعبني االساسيني اخلمسة لفريقي 
املنطقتني الغربية والشرقية والذي 

سيقفل في 18 يناير املقبل.
الكندي س����تيف ناش  وميلك 
)فينيكس صنز( وامار ستودماير 
)فينيكس صنز( واالملاني ديرك 
نوڤوتس����كي )داالس مافريكس( 
وكارميلو انطوني )دنڤر ناغتس( 
افضل هداف حتى اآلن هذا املوسم 
مبع����دل 30.5 نقطة ف����ي املباراة 

الواحدة.

اليومي����ة، أكد أرين����اس حيازته 
أسلحة وجلبها الى غرفة مالبس 
الفريق وذلك في الفترة التي ولدت 
فيها طفلته، معلنا جهله لقوانني 

الدوري.

مباراة كل النجوم

تص����در جنما لوس اجنيليس 
ليكرز كوب����ي براينت وكليڤالند 
كاڤالييرز ليبرون جيمس دون اي 
مفاجأة تصويت اجلمهور املخصص 
ملباراة كل النجوم »اول س����تارز« 
التقليدي����ة التي جتمع بني العبي 
الغربية والشرقية في  املنطقتني 
الدوري االميرك����ي في 14 فبراير 
املقبل على امللعب اجلديد لفريق 

93 وبورتالند ترايل باليزرز على 
دنڤر ناغتس 107 - 96.

أريناس يخزن أسلحة

أريناس جناح  قام غيلب����رت 
واشنطن ويزاردز بتخزين أسلحة 
دون ذخيرة في درجه داخل غرفة 
مالب����س الفريق خالل ديس����مبر 

احلالي، بحسبما أعلن ناديه.
وفت����ح الن����ادي حتقيقا بهذه 
احلادث����ة وابل����غ هيئ����ة الدوري 
والسلطات احمللية مبا قام به أحد 
أبرز النجوم في الدوري امللقب ب� 

»العميل صفر«.
وف����ي مقابل����ة م����ع صحيفة 
»واش����نطن تامي����ز« االميركي����ة 

حقق كليڤالند كافالييرز فوزا 
صريح����ا ومعنويا عل����ى لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب 102 
- 87 في أبرز مباريات دوري كرة 
الس����لة األميركي للمحترفني، في 
مباراة شهدت تصرفات غير الئقة 

من جمهور الفريق اخلاسر.
وأكد ليبرون جيمس وزمالؤه 
قدرتهم على منافسة ليكرز على 
اللقب بفوزهم الكبير على مضيفهم 
على ملعب »ستيبلز سنتر«، في 
مباراة شهدت رمي مشجعي ليكرز 
أجساما صلبة وقناني مياه على 
أرض امللعب في الربع األخير وهو 
ما يحدث نادرا على مالعب الدوري 

وخصوصا في لوس اجنيليس.
وسجل »امللك« جيمس 26 نقطة 
و9 متريرات حاسمة لكليڤالند الذي 
أسقط ليكرز في عقر داره بعد فوز 
االخير في 11 مباراة متتالية على 
أرضه. ولدى اخلاسر، سجل كوبي 
براينت 35 نقطة، 9 متابعات و8 
متريرات حاسمة، ورون أرتست 
الذي عجز عن جلم صخب جيمس 
الهجوم����ي 13 نقطة و7 متابعات، 
واكتف����ى العمالق االس����باني باو 

غاسول ب� 11 نقطة و6 متابعات.
وف����ي املواجهة املباش����رة بني 
ليب����رون وكوبي براين����ت، بات 
األول يتفوق بس����بعة انتصارات 
مقابل خمس����ة، كما فاز االول في 
آخر ثالثة لقاءات من أصل أربعة 

لفريقيهما.
املباراة ش����خصيات  وتاب����ع 
رياضية وفنية مثل املمثل سيلفستر 
ستالون، والعبة التنس السابقة 
الروس����ية أنا كورنيكوڤا، املمثل 
داني ديڤيتو ومغني الراب سنوب 

دوغ.
وفي باقي املباريات، فاز ميامي 
هيت على نيويورك نيكس 93 - 87 
وبوسطن سلتيكس على أورالندو 
ماجيك 86 - 77 وفينيكس صنز 
)أ.پ(على لوس اجنيليس كليبرز 124 -  كوبي براينت وشاكيل أونيل في صراع قوي حتت السلة  

عالميةمتفرقات

قال نوربرت هوغ مدير فريق مرسيدس املنافس في 
سباقات سيارات فورموال 1 إنه يفكر في استقطاب شوماخر 

للتسابق بسيارة الفريق منذ أكثر من عشرة أعوام.
إذا ما س��ألتم أي مواطن أسترالي متقدم في السن عن 
أكثر ما تش��تهر به أس��تراليا بني باقي دول العالم فسيقول 
إن ب��اده تش��تهر بتفوقها في املجال الرياضي. واس��تمع 
إذن ملا صرح به رئيس الوزراء األس��ترالي كيفني رود )52 
عاما( العام املاضي عندما قال: »عندما تس��تعرضون تاريخ 
الرياضة في هذا البل��د وتعرفون كم هي متأصلة في روح 

هذا الشعب.
قال كنينيسا بيكيلي البطل االوملبي مرتني لسباق 
عش���رة آالف متر عدوا انه يركز على تسجيل رابع رقم 
قياس���ي عاملي له داخل القاعات ف���ي بطولة العالم في 

برمنغهام باجنلترا العام املقبل.
تعه��د داني فوكوفيت��ش حارس املرمى االس��ترالي 
املثير للجدل انه سيتش��بث بفرص��ة عودته الى منتخب 

باده لكرة القدم ولن يدعها تذهب سدى.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة التاسعة عشرة(

شو سبورت 4:301أرسنال � استون ڤيال
شو سبورت 72هال سيتي � مان يونايتد


