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جنم مان يونايتد وين روني يقطع الكرة أمام العب هال أنثوني غاردنر                 )رويترز(

وضع املهاجم الدولي الويلزي كريغ بيالمي حدا للشائعات بخصوص 
احتمال تركه مانشستر سيتي سادس الدوري االجنليزي لكرة القدم 
باعالنه رغبته في البقاء في صفوف فريقه ومس���اندته ملدربه اجلديد 
االيطالي روبرتو مانشيني. ولم يستحسن بيالمي )30 عاما( الطريقة 
التي اقيل بها مدرب مانشستر سيتي مواطنه مارك هيوز السبت قبل 
املاضي وتعيني مانشيني وكان ينوي ترك الفريق في فترة االنتقاالت 

الشتوية املقررة في يناير املقبل، لكنه قرر اخيرا البقاء مع فريقه.

ذكرت وس����ائل االعالم في العاصمة االس����بانية مدريد ام����س ان نادي ريال مدريد 
وصيف بطل الدوري االسباني لكرة القدم تلقى عروضا عدة للتعاقد مع مدافع في فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل لسد الفراغ الذي تركه البرتغالي بيبي بخضوعه 
الى عملية جراحية س����تبعده عن املالعب حتى نهاية املوسم. ونشرت صحيفة »آس« 
الئحة بأسماء 14 مدافعا من احملتمل ان يسعى النادي امللكي الى التعاقد مع احدهم. من 
جهته، ذكر أتلتيكو مدريد االسباني انه يخطط إلنفاق املال الذي سيحصل عليه مقابل 

بيعه العبه فلورنت سيناما بونغول على صفقة ضم الالعب إدواردو سالفيو.

بيالمي يرغب في البقاء مع مانشستر سيتي 14 مدافعاً مرشحون لريال مدريد

النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام يصل الى مطار مالبيستا في ميالنو         )أ.پ(

العب ميامي ادونيس هاسلم يتطاول للتسجيل في سلة انديانا        )أ.پ(

كليڤالند يواصل انتصاراته في الـ »NBA«كابيللو:بيكام سينضم لتشكيلة إنجلترا 
متفرج.

وضرب ميامي هيت بقوة منذ 
الربع االول وكسبه بفارق 13 نقطة 
)34-21(، وتابع تفوقه في الثاني 
وكسبه بفارق 9 نقاط )23-32( 
منهيا الشوط االول في صاحله 

بفارق 22 نقطة )44-66(.
ووسع ميامي هيت الفارق الى 
38 نقطة في الربع الثالث بعدما 
كس���به 32-16، قبل ان يقلصه 
انديانا ال���ى 34 نقطة في نهاية 
املباراة بعدما كسب الربع االخير 

.16-20
وانتزع داالس مافريكس فوزا 
ثمينا من مضيفه دنڤر ناغتس 
104-96 على ملعب »بيبس���ي 

سنتر« وامام 19756 متفرجا.
الفريقان السيطرة   وتبادل 
على ارباع املباراة، فكسب داالس 
الربع االول بفارق 7  مافريكس 
نقاط )30-23(، ورد دنڤر ناغتس 
في الثاني بفارق 4 نقاط )29-

25(، ووسع الضيوف الفارق الى 
11 نقطة في نهاية الربع الثالث 
)83-72( بعدما كسبوه 20-28، 
وباءت مح���اوالت دنڤر ناغتس 
لتذويبه في الربع االخير بالفشل 

على الربع من كسبه 21-24.
وحذا سان انطونيو سبيرز 
ح���ذو داالس مافريكس وانتزع 
بدوره ف���وزا ثمينا من مضيفه 
نيويورك نيك���س 95-88 على 
ملعب »ماديسون سكوير غاردن« 

وامام 19763 متفرجا.
 وتغل���ب تورونتو رابتورز 
على ضيفه ديترويت بيستونز 
102-95 عل���ى ملعب »اير كندا 
سنتر« وامام 19800 متفرج بفضل 
25 نقط���ة و16 متابعة لكريس 

بوش.

الثانية االخيرة.
وقاد النجم دواين وايد فريقه 
ميامي هيت الى الفوز على ضيفه 
انديانا بيسرز 114-80 بتسجيله 
25 نقطة مع 6 متريرات حاسمة 
و3 متابعات على ملعب »اميركان 
ايرالين���ز ارينا« وام���ام 19600 

وعلى ملعب »ستيبلز سنتر« 
في لوس اجنيليس وامام 19060 
متفرج، قاد بارون جيمس فريقه 
لوس اجنيليس كليبرز على الفوز 
على بوسطن سلتيكس متصدر 
مجموع���ة االطلس���ي واملنطقة 
الشرقية 92-90 بفضل سلة في 

واص���ل كليڤالن���د كاڤاليير 
انتصاراته بقيادة جنمه ليبرون 
جيمس وحقق فوزا كبيرا على 
ضيفه هيوسنت روكتس 108-
83 عل���ى ملعب »كيك���ن لونز 
ارينا«وامام 20562 متفرجا ضمن 
الدوري االميركي للمحترفني في 

كرة السلة.
ال� 24 لكليڤالند  الفوز  وهو 
مقاب���ل 8 هزائم فع���زز موقعه 
في صدارة املجموعة الوس���طى 
والثاني في املنطقة الشرقية، فيما 
مني هيوسنت روكتس بخسارته 
الثالثة عشرة مقابل 18 فوزا وبقي 
في املركز الثالث ملجموعة اجلنوب 

الغربي.
وكالعادة، فرض جيمس نفسه 
جنما للمباراة بتسجيله 29 نقطة 
م���ع 5 متابع���ات و6 متريرات 
حاسمة، وأضاف مو وليامس 20 
نقطة مع 6 متابعات و5 متريرات 
حاسمة، والعمالق شاكيل اونيل 
13 نقطة مع 11 متابعة و4 متريرات 

حاسمة.
وس���جل كل م���ن جيم���س 
ووليام���س 5 ثالثي���ات في اقل 
م���ن 3 دقائق ف���ي الربع الثالث 
الذي حسمه اصحاب االرض في 
صاحلهم بفارق 17 نقطة )32-

.)15
الربع االول  وجاءت بداي���ة 
متكافئة وانتهت بالتعادل 24-24، 
قبل ان يكسب كليڤالند كافالييرز 
الربع الثاني بصعوبة بفارق 3 
نقاط 27-24، لكنه انتفض في 
الثالث وكس���به 32-15 قبل ان 
ينهي الربع االخير بنتيجة 25-
20.وكان ارون بروك���س افضل 
مس���جل في صفوف اخلاس���ر 

برصيد 23 نقطة.

قال االيطالي فابيو كابيللو مدرب 
منتخب اجنلترا لكرة القدم ان ديڤيد 
بيكام قائد املنتخب السابق سيكون 
ضمن تش���كيلته لكأس العالم 2010 

متى كان جاهزا ويلعب بانتظام.
ووصل العب خط وس���ط فريق 
لوس اجنيليس غاالكسي االميركي الى 
ايطاليا لبداية فترة اعارته الثانية الى 
نادي ميالن عقب نهاية موسم دوري 

احملترفني االميركي لكرة القدم.
وقال كابيللو لصحيفة »الغازيتا 
ديلو س����بورت« »سأستدعي بيكام 
بكل تأكي����د إذا كان يلعب بانتظام 
ويتمتع باجلاهزية البدنية«، واضاف 
»ال انظر الى عامل السن ولكن انظر 
الى امله����ارات وميتلك بيكام الكثير 
منها. انه العب جاد كما انه محترف 
من طراز رفي����ع وتعد كأس العالم 
في غاية االهمية بالنسبة له«، وقال 
كابيللو انه يثق في قدرة العب خط 
وس����ط مان يونايتد وريال مدريد 
الس����ابق البالغ من العمر 34 عاما 
على تكرار نفس االداء القوي الذي 
قدمه في فترة اعارته االولى لنادي 
ميالن االيطالي عندما انضم اليه في 

املوسم املاضي.
واضاف »س���يقدم اداء جيدا في 
ميالن. ال يخاجلني ادنى ش���ك في 
هذا االمر.ديڤيد العب يتمتع بعقلية 
ذات توجه مستقيم«، وقال كابيللو 
انه ش���عر بالسعادة بتولي مواطنه 
روبرتو مانشيني تدريب مانشستر 
سيتي وهو ما يجعله احدث مدرب 
ضمن سلس���لة طويلة من املدربني 
االيطاليني الذين يتولون تدريب اندية 
كبيرة في اخلارج. واضاف »انه مصدر 
فخر لكرة القدم لدينا. انهم يختارون 
االيطاليني الننا نقدم افكارا ورغبة 
في تقدمي اش���ياء جديدة اضافة الى 

توافر اخلبرة«.

 الفوز »هال« على رأس مان يونايتد في موقعة »كينغستون ستاديوم«
ش���دد مان يونايت���د الثاني وحامل اللقب اخلناق على تشلس���ي 
املتصدر بعدما انتزع فوزا ثمينا من مضيفه هال سيتي صاحب املركز 
التاسع عشر قبل االخير 3-1، وأكرم الثاني وفادة ضيفه استون ڤيال 
3-0 في املرحلة التاسعة عشرة االخيرة من دور الذهاب في الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
ورفع م���ان يونايتد رصيده الى 42 نقطة بف���ارق نقطتني خلف 
تشلسي الذي كان سقط في فخ التعادل امام مضيفه برمنغهام 0-0 

في افتتاح املرحلة.
اما ارسنال ففض ش���راكته للمركز الثالث مع استون ڤيال بعدما 
رفع رصيده الى 38 نقطة بفارق نقطتني خلف مان يونايتد و4 نقاط 
خلف تشلسي، علما ان ارسنال مباراة مؤجلة. اما استون ڤيال فبقي 

في املركز الرابع برصيد 35 نقطة.
واش���تدت املنافسة على الصدارة بني الفرق الثالثة تشلسي ومان 
يونايتد وارسنال وعلى ملعب »كينغستون كومينيكايشن ستاديوم« 
وامام 24627 متفرجا، يدين مان يونايتد بفوزه الى جنمه الدولي واين 
روني الذي سجل هدفا وصنع الهدفني االخريني، علما انه تسبب في 

الهدف الوحيد الذي دخل مرمى الشياطني احلمر.
وعاد الى صفوف مان يونايتد مدافعوه الصربي العمالق نيمانيا 
فيديتش وويس براون والبرازيلي رافائيل دا سيلفا بعد تعافيهم من 

االصابة التي ابعدتهم عن املالعب في اآلونة االخيرة.
وأهدر الفريقان كمًا كبيرًا من الفرص حتى الدقيقة 45 عندما استغل 
روني كرة عرضية من االسكوتلندي دارين فليتشر فتابعها بيسراه 
من مس���افة قريبة داخل املرمى رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا املوسم 
وحلق مبهاجمي تشلس���ي الدولي العاجي ديدييه دروغبا وتوتنهام 

الدولي جيرمان ديفو الى صدارة الئحة الهدافني.
واندفع العبو هال سيتي في الشوط الثاني بحثا عن التعادل وكان 
لهم ما أرادوا من ركلة جزاء حصلوا عليها بعدما اخطأ روني في اعادة 
الكرة الى حارس مرماه الپولندي توماس كوشتش���اك فقطعها كريغ 
فاغان وراوغ االخير قبل ان ميررها عرضية الى جوزي التيدور الذي 
حاول متابعتها برأسه لكنه تعرض للدفع من املدافع دا سيلفا فاحتسب 

احلكم الن وايلي ركلة جزاء انبرى لها فاغان بنجاح )59(.
وكفر روني عن خطئ���ه عندما صنع الهدف الثالث اثر تلقيه كرة 
عل���ى طبق من ذهب من الويلزي راين غيغ���ز داخل املنطقة فمررها 
عرضية زاحفة تابعها املدافع اندرو داوسون باخلطأ داخل مرماه من 

مسافة قريبة )73(.
ووجه مان يونايتد الضربة القاضية لهال س���يتي عندما س���جل 
اله���دف الثالث عبر برباتوف اثر ك���رة على طبق من ذهب من روني 
داخل املنطقة فتابعها بسهولة بيمناه من مسافة قريبة داخل املرمى 

اخلالي )82(.
الى ذلك، يلعب اليوم أستون ڤيال مع ليڤربول وبولتون يستضيف 

هال في املرحلة ال� 20 في الدوري.

إسكوتلندا 

أعاد رينجرز املتصدر وحامل اللقب الفارق بينه وبني وصيفه وغرميه 
التقليدي سلتيك الى 4 نقاط بعد فوزه الساحق على مضيفه هيبرنيان 

4-1 في ختام املرحلة السابعة عشرة من الدوري االسكوتلندي.
وكان هيبرنيان البادئ بالتسجيل عبر االيرلندي انطوني ستوكس 
في الدقيقة االولى رافعا رصيده الى 8 اهداف في املركز الثالث على الئحة 
الهدافني، لكن رينجرز رد بقوة برباعية تناوب على تس���جيلها كيني 

ميلر )21 و66( وكريس بويد )37( واالسباني ناتشو نوفو )53(.
وعزز كريس بويد موقعه في صدارة الئحة الهدافني برصيد 14 هدفا 
بفارق هدفني امام زميل���ه ميلر صاحب املركز الثاني. ورفع رينجرز 
رصي���ده الى 40 نقط���ة مقابل 36 نقطة لس���لتيك الفائز على ضيفه 
هاميلتون 2-صفر في افتتاح املرحلة. أما هيبرنيان فتجمد رصيده 

عند 32 نقطة في املركز الثالث.

قلّص الفارق إلى نقطتين خلف المتصدر تشلسي.. وليڤربول يواجه أستون ڤيال وبولتون مع هال

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الـ 20(

شوسبورت 10:451استون ڤيال � ليڤربول 
شو سبورت 113بولتون �  هال

المبارد يقضي
»الكريسماس« مع طفلتيه

ضح���ى جنم تشلس���ي اإلجنليزي لك���رة القدم 
فرانك المبارد بس���عادته في االحتفال بأعياد امليالد 
)كريسماس( مع صديقته كرستني بليكلي من أجل 

طفلتيه.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية الشعبية امس 
أن فرانك )31 عاما( اضطر لقضاء الكريس���ماس مع 
خطيبته الس���ابقة إلني ريفيز، حيث اتفقا على ذلك 
لتبدو األم���ور طبيعية أمام ابنتيهما ويواعد فرانك 
حالي���ا بليكلي )30 عاما( مقدم���ة برنامج »ذي وان 
ش���و« التلفزيوني الذي يعرض على إحدى قنوات 

هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي«.
ووافقت احلسناء االسبانية ريفيز )34 عاما( على 
دعوة فرانك لها ليتناوال العشاء مع طفلتيهما مساء 
يوم اجلمعة املاضي في منزل خاص بوالده   بشرط 
أن تبقى كرستني بعيدا، وقبل فرانك شروطها وقدم 
كل منهما هدية لآلخر بحض���ور طفلتيهما لونا )4 

أعوام( وإيسال )عامان(.


