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قائد ليڤربول ستيڤن جيرارد يحول كرة رأسية إلى مرمى ولڤرهامبتون العب أرسنال الكاميروني أليكس سونغ يحجز الكرة أمام العب أستون ڤيال ستيوارت داونينغ         )أ.ف.پ(

يخطط امللياردير املعروف الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان صاحب نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي، 

لشراء نادي ريال مدريد.
وذكرت صحيفة »آس« االس���بانية الصادرة امس 
أن الشيخ منصور سيعرض مليار يورو على رئيس 

النادي فلورنتينو بيريز لشراء ريال مدريد.
ولم تكشف الصحيفة عن مصدرها لهذا اخلبر كما 

ذكرت في الوقت نفس���ه أن بيع النادي غير ممكن من 
الناحية التطبيقية ألسباب قانونية حيث ان النادي ليس 
شركة مساهمة مثل باقي االندية االسبانية الشهيرة.

وميك���ن بيع النادي في حالة واحدة وهي حتويله 
إلى شركة مساهمة. ولكن هناك صعوبة أخرى حيث 
ان قواع���د االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( متنع 

امتالك شخص واحد لناديني من االندية.

منصور بن زايد يرغب في شراء ريال مدريد ..و»يويفا« يمنعه

جنم ليكرز كوبي براينت يقطع كرة جاسون تومبسون       )أ.پ(

براينت ينفض غبار الهزيمة
»NBA« ويسقط ساكرامنتو في الـ

قاد النجم كوبي براينت فريقه لوس اجنيليس ليكرز 
حامل اللقب بعد ي����وم واحد من هزميته املذلة في عقر 
داره امام كليفالند كافاليي����رز وجنمه ليبرون جيمس 
)87-102(، ال����ى فوز صعب على مضيفه س����اكرامنتو 
كينغز 112-103 بعد متديد الوقت مرتني في دوري كرة 

السلة االميركي للمحترفني.
واتسمت املباراة بالقوة والندية منذ البداية ولم يستطع 
اي من الفريق حسم النتيجة في اي من احلصص االربع 
في الوقت االصلي فتقدم صاحب االرض في الشوط االول 
بفارق سلة واحدة 57-55 )الربع االول 31-28 والثاني 
26-27( والضيف في الشوط الثاني بفارق سلة 37-39 

)الربع الثالث 23-21 واالخير 16-16(.
وتعملق براينت الذي س����جل 38 نقطة في اللقاء 14 
منها في الشوط االول و16 في الربع الثالث قبل ان يفشل 
متاما في الربع االخير بعد ان فرضت عليه رقابة لصيقة 
وشديدة فخفت حتركاته وتسديداته وانتقلت املبادرة 
الى س����اكرامنتو الذي ادرك التعادل 94-94 في الوقت 

االصلي وتقدم 7-صفر في التمديد االول.
وجنح االس����باني باو غاسول، صاحب 24 نقطة و11 
متابعة، في اعادة ليكرز الى االجواء بتس����جيله س����لة 

ورمية حرة واضاف براينت سلة اخرى ليبقى املضيف 
متقدما بفارق نقطتني 99-101.

وقاداالحتياط����ي جايس����ون تي����ري واالملاني ديرك 
نوفيتسكي فريقهما داالس مافريكس الى فوز مهم على 
ضيف����ه ممفيس غريزليز 106-101 بع����د مباراة صعبة 
للغاية اذ تقدم الفريق الزائر بفارق سلة في الشوط االول 
55-53 )الربع االول 30-24 والثاني 25-29( واملضيف 
في الشوط الثاني بفارق 7 نقاط 53-46 )الربع الثالث 
26-22 واالخير 27-24(. وشهدت مباراة غولدن ستايت 
ووريز وضيفه فينيكس صنز اعلى نتيجة وانتهت بفوز 
االول 132-127 بعد ان تقدم الضيف بفارق نقطة واحدة 
في الشوط االول )71-70( وقبل ان يحسمها املضيف في 
الربع االخير 28-19. وفي املباريات االخرى، فاز اتالنتا 
هوكس على انديانا بيسرز 110-98، وهيوسنت روكتس 
على نيوجيرزي نتس 98-93، ومينيسوتا متبروولفز 
على واشنطن ويزاردز 101-89، وشيكاغو بولز على نيو 
اورليانز هورنتس 96-85، واوكالهوما ثاندر س����يتي 
على تشارلوت بوبكاتس 98-91، وسان انطونيو سبيرز 
على ميلووكي باكس 112-97، ويوتا جاز على فيالدلفيا 

سفنتي سيكسرز 76-97.

فابريغاس يقود »المدفعجية« إلسقاط أستون ڤيال وفوز صعب لليڤربول على ولڤرهامبتون

ارتقى ارسنال الى املركز الثاني مؤقتا 
بعد فوزه املستحق على ضيفه أستون ڤيال 
3-0 بفضل ثنائية لقائده العب الوسط 
الدولي االسباني فرانسيسك فابريغاس 
امس في املرحلة التاسعة عشرة االخيرة 
من دور الذه����اب في الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
ودخل فابريغاس في الدقيقة 57 مكان 
البرازيلي دنيلسون بعدما فّضل املدرب 
الفرنسي أرسني ڤينغر االحتفاظ به على 
مقاعد االحتياط، وجنح االس����باني في 
اصطياد ركلة حرة م����ن خارج املنطقة 
في الدقيقة 65 انبرى لها بنفسه بنجاح 
بعدما سددها بيمناه في الزاوية اليمنى 
الدولي االميركي براد  البعيدة للحارس 

فريدل.
وعزز فابريغاس تقدم النادي اللندني 
بهدف ثان اثر هجمة مرتدة قادها املدافع 
الفرنس����ي ارمان تراوري بع����د ان مرر 
كرة طويلة باجت����اه ثيو والكوت، بديل 
الكرواتي ادواردو الفيش دا سيلفا، فهيأها 
الى فابريغاس املندفع من اخللف فانفرد 
باحلارس فريدل داخل املنطقة وتابعها 

بيمناه داخل املرمى )81(.
وتعرض فابريغاس الى االصابة اثر 
اصطدامه بفريدل حلظة تس����ديد الكرة 
داخل املرمى، فطلب استبداله، وبالتالي 
ترك مكانه للويلزي أرون رامسي )84(.

وأضاف الفرنس����ي ابو ديابي الهدف 
الثالث ألصحاب االرض بعد مجهود فردي 

رائع وسط امللعب انهاه بتسديدة ماكرة 
بيمناه من خارج املنطقة على يسار فريدل 

.)90(
وفض ارسنال شراكته للمركز الثالث 
مع استون ڤيال وارتقى الى املركز الثاني 
مؤقتا بعدم����ا رفع رصيده الى 38 نقطة 
بفارق نقطة واحدة امام مان يونايتد حامل 
اللقب، وبفارق 4 نقاط خلف تشلس����ي 
املتصدر الذي كان سقط في فخ التعادل 
امام مضيف����ه برمنغهام 0-0 في افتتاح 

املرحلة. وميلك ارسنال مباراة مؤجلة.
أما أستون ڤيال فبقي في املركز الرابع 

برصيد 35 نقطة.
وكان ليڤربول حقق فوزا صعبا على 

ضيفه ولڤرهامبتون بهدفني نظيفني.
وكاد ليڤربول الذي غ����اب عنه قائد 
منتخب األرجنتني العب الوسط خافيير 
ماسكيرانو بس����بب االيقاف 4 مباريات، 
يفتتح التس����جيل في وق����ت مبكر عبر 
االسباني فرناندو توريس بعدما تالعب 
بأح����د املدافعني مرات عدة داخل املنطقة 
وس����دد بقوة جنح احل����ارس االميركي 
ماركوس هاهنمان في ابعادها بقبضتي 

يديه )8(.
وح����اول الضيوف مج����اراة اصحاب 
االرض ورد الصرب����ي نين����اد ميلياش 
بتس����ديدة قوية من ركلة ح����رة ابعدها 
احلارس االسباني خوسيه مانويل رينا 
الى ركنية كاد يس����جل منها كيفن دويل 
هدف السبق لكن رأسيته ابتعدت قليال 

عن اخلشبات )25(، وسجل توريس هدفا 
الغي بداعي التسلل )31(.

وفي الش����وط الثاني، ط����رد الدولي 
االيرلندي ستيڤن وارد بالبطاقة الصفراء 
الثانية فنقصت صفوف ولڤرهامبتون في 
وقت مبكر )52(، وافتتح ليڤربول التسجيل 
عبر ستيڤن جيرارد من متريرة عرضية 
عالية من اجلهة اليمنى أرسلها االرجنتيني 
اميليانو اينس����وا الى نقطة اجلزاء طار 
لها قائد الفريق املضيف وتابعها برأسه 
من بني 3 مدافعني اس����تقرت في الشباك 
)62(. وعزز الفريق املضيف تقدمه بعد 
عرضية مماثلة وصلت الى يوس����ي بن 
عيون فراوغ كارل هنري وسدد فارتطمت 
الكرة بقدم األخير وحتولت الى الشباك 
)70( مسجال هدفه اخلامس في البطولة 

مثل جيرارد.

مباريات اليوم

الى ذلك، اش����تدت املنافس����ة بني مان 
يونايتد وتشلسي واقترب فارق النقاط 
ليس في صالح »البلوز« حيث يركز مدرب 
تشلسي اليوم في افتتاح املرحلة ال� 20 من 
الدوري على الفوز والبديل عنه للخروج 
من دوامة نزيف النقاط والتعادالت وآخرها 
امام برمنغهام في اجلولة املاضية مما زاد 

احباط أنشيلوتي.
وفشل تشلسي برصيد 42 نقطة هذا 
املوسم في توسيع الفارق إلى عدد كبير 

من النقاط مع مان يونايتد.

وقال أنشيلوتي »هدفنا هو احراز اللقب 
ونحن على قمة الدوري في الوقت احلالي 
وهذا أمر جيد. من غير املمكن حسم اللقب 
في ديسمبر لكن إحراز اللقب يكون في مايو 

املقبل ويجب أن نكون مستعدين«.
ويلعب اليوم ايضا، توتنهام مع وست 
هام وبالكبيرن مع سندرالند وايڤرتون 
مع بيرنلي وس����توك يواج����ه برمنغهام 
وولڤرهامبتون يواجه مانشستر سيتي 
في االختبار الثاني ملدربه االيطالي روبرتو 
مانشيني الذي جنح في االختبار االول امام 

ستوك سيتي بالفوز عليه 2 - 0.

 اسكوتلندا

اقترب س����لتيك وصيف بطل املوسم 
املاضي من رينجرز املتصدر وحامل اللقب 
اثر فوزه على ضيفه هاميلتون 2-0 في 
افتتاح املرحلة السابعة عشرة من الدوري 
االس����كوتلندي وسجل غلني لوفنز )13( 
ونيال ماكجني )90( الهدفني فارتفع رصيد 
رينجرز الى 36 نقط����ة مقابل 37 نقطة 
لرينجرز الذي يحل ضيفا على هيبرنيان 
الثالث )32 نقطة( في ختام املرحلة. وفاز 
فولكيرك على هارتس بهدف وحيد ملايكل 
ستيوارت )43(، وتعادل دندي يونايتد 
مع كيلمارنوك 0-0، وخسر مذرويل امام 
سانت جونستون بهدف لستيفن جينينغز 
)39( مقاب����ل ثالثة لبيتر ماكدونالد )54 
و57 و70(.وتأجلت مباراة سانت ميرين 

مع ابردين لسوء ارضية امللعب.

تشلسي لمداواة جراحه في مواجهة فوالم في افتتاح المرحلة الـ 20

أنشيلوتي طلب بقاء دروغبا

أتلتيكو مدريد يسعى لضم فاني

زاد احباط كارلو أنش���يلوتي مدرب تشلسي 
االجنليزي بعد التعادل مع برمنغهام بدون أهداف 
في الدوري االجنليزي املمتاز لكنه شعر ببعض 
االرتياح بعد علمه بامكانية مشاركة ديدييه دروغبا 

متصدر قائمة هدافي الفريق أمام فوالم اليوم.
وحصل دروغبا مهاجم ساحل العاج ومواطنه 
س���الومون كالو على الض���وء االخضر لتأخير 
انضمامهم ملنتخب بالدهم الذي يستعد خلوض 
نهائيات كأس األمم االفريقية املقرر اقامتها الشهر 
املقبل بأجنوال حتى يشاركا أمام فوالم في مباراة 
يحتاج فيها تشلسي للفوز لتعويض سلسلة من 

النتائج الضعيفة.

وقال أنش���يلوتي ملوقع ناديه على االنترنت 
»لق���د طلبنا بقاء دروغبا ومدرب س���احل العاج 

وحيد خليلوفيتش وافق على ذلك«.
واضاف أنشيلوتي ملوقع ناديه على االنترنت 
»انها ليست نتيجة جيدة لنا إذا اخذنا في االعتبار 
ما فعلناه في ارض امللعب ألن تشلسي لعب جيدا 
وس���نحت له الكثير من الفرص ولعب بحماس 
أكبر وتصدى ح���ارس برمنجهام لبعض الكرات 
ببراعة«. وتابع »نش���عر باالحباط من النتيجة 
لكن ليس من أداء الفريق.. لقد تطور مس���توانا 
باملقارنة باخر مباراة لنا أمام وس���ت هام انتهت 

بالتعادل 1-1«.

ذكرت الصحف االس���بانية الصادرة امس ان 
نادي اتلتيكو مدريد لكرة القدم ينوي ضم الدولي 
الفرنسي رود فاني مدافع رين بعد ان باع املهاجم 
الفرنسي فلوران سينما بونغول الى سبورتينغ 

لشبونة البرتغالي.
واش���ارت الصحف الى ان قيمة صفقة سينما 
بونغول املتوقعة بني 6 و7 ماليني يورو ستستخدم 
في صفقة شراء فاني خالل سوق االنتقاالت الشتوية 

والتي تقارب 8 ماليني يورو.

من جهته، اعلن نادي س���بورتينغ لش���بونة 
وصيف بطل ال���دوري البرتغالي لكرة القدم في 
املوسم املاضي انه توصل الى اتفاق »مبدئي« مع 
الدولي الفرنسي فلوران سينما بونغول مهاجم 
اتلتيكو مدريد. وقال سبورتينغ لشبونة في بيان 
انه توصل الى »اتفاق مبدئي مع اتلتيكو مدريد 
وسينما بونغول يقضي بانتقال الالعب الفرنسي 
الى صفوف نادي العاصمة البرتغالية اعتبارا من 

االول من يناير املقبل«.

عالمية متفرقات

قال كنينيسا بيكيلي البطل االوملبي مرتني لسباق 
عش���رة آالف متر عدو انه يركز على تسجيل رابع رقم 
قياس���ي عاملي له داخل القاعات في بطول���ة العالم في 

برمنغهام باجنلترا العام املقبل.
رفض االيطالي فالنتينو روس��ي بطل العالم لسباقات 
الدراجات النارية عرضا من جان اليسي سائق سباقات فورموال 
واحد السابق للمشاركة مع السائق الفرنسي في سباق لومان 

للتحمل الذي يستمر 24 ساعة في يونيو املقبل.
قال وكيل أعمال لوكا طوني امس إن روما االيطالي 
أبدى اهتماما كبيرا بض���م الالعب بعدما حصل املهاجم 
االيطالي على الضوء االخضر للرحيل عن بايرن ميونيخ 
األملاني. وأضاف توليو تينتي لوس���ائل اعالم ايطالية 
وسط تقارير ان اتفاقا ابرم بالفعل بني الالعب والفريق 
االيطالي الذي يعاني من قلة اخليارات الهجومية »اظهر 

فريق روما اهتماما كبيرا«.
ألقت الشرطة القبض بشكل مؤقت على العب املنتخب 
البرتغالي لكرة القدم لويس ميغيل وذلك في أعقاب واقعة إطالق 
نيران أمام صالة ديسكو. وأعلنت مصادر الشرطة أنها أطلقت 
سراح العب ڤالنسيا االسباني بعد أن تأكدت من شخصيته. 
وبررت الشرطة اطالق سراح الالعب الشهير بأنه لم يكن هو 

من أطلق النيران كما أن السالح لم يكن بحوزته.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الـ 20(

شو سبورت 3:451توتنهام � وست هام
6بالكبيرن � سندرالند

شو سبورت 62تشلسي � فوالم
6ايڤرتون � بيرنلي
6ستوك � برمنغهام

شو سبورت 10:451ولڤرهامبتون � مانشستر سيتي


