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.. وأخيرا عادت الفرحة
إلى العبي تشلسي بالفوز على فوالم 

بفضل ديدييه دروغبا )رويترز(

نفى مصدر مقرب من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء االماراتي مالك مانشستر سيتي االجنليزي 
لكرة القدم صحة االنباء التي نشرتها صحيفة »اس« االسبانية عن 
نيته شراء ريال مدريد االسباني. واعرب املصدر في تصريح لوكالة 
انباء االمارات عن »استغرابه للمعلومات املنشورة ووصفها بانها 
عارية عن الصحة وانها اجتهاد صحافي غير مسؤول يفتقر الى الدقة 
واملصداقية واحلرفية«، مؤكدا ان »الشيخ منصور بن زايد يوجه 

كل جهده واهتمامه خالل هذه املرحلة لالرتقاء بنادي مانشيستر 
سيتي ودفعه نحو حتقيق املزيد من االنتصارات واالجنازات مبا 
يؤهله لتبوؤ موقعه الطبيعي ضمن اندية الصفوة على مستوى 
االندية االجنليزية«. وتابع املصدر أن »الش����يخ منصور بن زايد 
يكن تقديرا خاصا لتجربة نادي ريال مدريد وكان من املشجعني 
التفاقية التوأمة التي وقعت عام 2005 بني اجلزيرة االماراتي الذي 

يرأس مجلس ادارته وريال مدريد«.

منصور بن زايد ينفي نيته شراء ريال مدريد

عالمية متفرقات

أكد العداء اجلامايكي االس���طورة اوس���اين بولت مرة اخرى 
مبا ال يدع مجاال للشك وبالبراهني واالدلة انه أسرع وأفضل عداء 
في تاريخ رياضة ام االلعاب من خالل اجنازاته الكبيرة عام 2009 
عندما حطم رقميه القياس���يني العامليني في سباقي 100م و200م 
مس���جال رقمني خرافيني )9.58 ثوان ف���ي االول و19.19 ثانية في 
الثاني( في بطولة العالم اللعاب القوى التي استضافتها العاصمة 

االملانية برلني.
أيد احلكم االيطالي السابق بيرلويجي كولينا استخدام تقنية الڤيديو 
في كرة القدم، وقال كولينا لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« االيطالية 
»ال ميكن أن تستمر األوضاع كما هي اآلن. ينزل احلكام الى ارض امللعب 

وبداخلهم شعور بأن املباريات سيتم حتليلها لكشف أخطائهم«.
سمح مدرب مان يونايتد االجنليزي اليكس فيرغسون حلارس 
مرماه الهولندي ادوين ڤان در سار بالبقاء لفترة غير محددة في 
بالده ليمكث بالقرب من زوجته املريضة أن ماري اثر ادخالها الى 

املستشفى بسبب نزيف دماغي. 
اختارت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« االيطالية في استفتاء 
العداء اجلامايكي يوسني بولت كأفضل رياضي وجائزة أفضل رياضية 
للع��ام كانت من نصيب الس��باحة االيطالية فيديري��كا بلغريني بطلة 

االوملبياد.

»NBA« فينيكس »عطّل« ماكينة ليكرز في الـ
عطل العبو احتياط فينيكس صنز 
ماكين���ة لوس اجنيلي���س ليكرز حامل 
اللقب وساهموا بخسارته الثانية في اخر 
ثالث مباريات له ضمن دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني بنتيجة 103-118.
على ملعبه »يو اس ايروايز سنتر« 
في فينيكس، حقق فينيكس صنز فوزه 
العشرين هذا املوسم، في مباراة تألق فيها 
أماري ستودمياير )26 نقطة(،  عمالقه 
املوزع الكندي س���تيف ناش )16 نقطة 
و13 متريرة حاس���مة( والعب االرتكاز 
ش���انينغ فراي )14 نقطة و11 متابعة(، 
لكن مقعد بدالء صنز ش���هد بروزا الفتا 
خصوصا عب���ر جاريد دادلي )19 نقطة 
و7 متابعات(، املوزع السلوفيني غوران 
دراغيتش )14 نقطة( والبرازيلي لياندرو 
باربوسا )11 نقطة(، ليسجل بدالء صنز 
52 نقطة مقابل 31 لبدالء ليكرز وهو ما 

صنع الفارق.
ولدى متصدر املنطقة الغربية، سجل 
كوبي براينت 34 نقطة، لكنه جلس نحو 

ثمان���ي دقائق في الرب���ع االخير خارج 
امللعب، بعدما فقد املدرب فيل جاكسون 

األمل بتعويض الفارق.
وقلب غولدن ستايت ووريرز تأخرا 
بلغ 18 نقطة أمام بوس���طن س���لتيكس 
متصدر املنطقة الشرقية وتغلب عليه 
103-99 على ملعبه »أوراكل أرينا« في 
أوكالند ملحقا به اخلسارة السابعة هذا 

املوسم مقابل 23 انتصارا.
وسجل االرجنتيني أندريس نوسيوني 
أربع ثالثيات و21 نقطة في 25 دقيقة فقط 
ليحقق فريقه س���اكرامنتو كينغز فوزا 
ثمينا على ضيفه دنفر ناغتس 101-106 

على ملعب »أركو سنتر«.
ولم تكن 29 نقطة س���جلها الصيني 
يي جيانليان كافية لتحقيق نيوجيرزي 
نيتس فوزه الثاني على أرضه، اذ سقط 
أمام أوكالهوما ثاندر 89-105 على ملعبه 
»ايست روثرفورد« وتعرض خلسارته 

العاشرة على التوالي.
وفي باقي املباريات، فاز تش���ارلوت 

بوبكاتس على ميلووكي باكس 84-94 
وممفيس غريزليز على واشنطن ويزاردز 
116-111 بعد التمديد وفيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز على بورتالند ترايل باليزرز 

.93-104

  ماغريدي لالنفصال عن روكتس

اقترب نادي هيوسنت روكتس وجنمه 
ترايسي ماغريدي من التوصل الى اتفاق 
لفض الشراكة بينهما في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني بحسب ما ذكر موقع 
»اي اس بي ان« االميركي الرياضي.وذكر 
املوقع ان ممثلني عن الالعب السابق في 
مباري���ات »كل النجوم« )اول س���تارز( 
توصل���وا الى اتفاق م���ع ادارة روكتس 
للبحث عن ناد جديد ينتقل اليه ماغريدي 
امللق���ب ب� »تي م���اك«.  من جهة اخرى، 
غرمت رابطة الدوري للمحترفني العب 
نيويورك نيكس نايت روبنسون مبلغ 
25 ألف دوالر أميركي، لطلب مدير اعماله 

العب ميلووكي ايرسان لياسوڤ يحاول التصويب مبضايقة ديجوان بلير      )أ.پ(علنا انتقاله الى فريق آخر.

بونغول مع لشبونة حتى 2013 مورينيو يحنّ الستئناف مسيرته التدريبية في إنجلترا مانشيني: هدفي إحراز لقب الدوري 
اعلن نادي س���بورتينغ لشبونة وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة 
القدم في املوس���م املاضي انه حصل على توقيع الدولي الفرنسي فلوران 

سينما بونغول مهاجم اتلتيكو مدريد االسباني حتى 2013.
واوض���ح النادي البرتغالي ان قيمة الصفق���ة بلغت 6.5 ماليني يورو 
»تدفع على مدى 3 سنوات« اضافة الى مكافأة اضافية بقيمة مليون يورو 

تتعلق باملستوى الذي سيقدمه الالعب.
واش���ار الى ان قيمة البند اجلزائي في حال فس���خ العقد تصل الى 18 
مليون يورو، وبدأ سينما بونغول )25 عاما( مسيرته مع لوهافر الفرنسي 
ثم انتقل الى ليڤربول االجنليزي قبل االلتحاق باتلتيكو مدريد في يوليو 
2008، لكنه لم يستطع فرض نفسه اساسيا بوجود الدوليني االوروغوياني 

دييغو فورالن واالرجنتيني سيرجيو اغويرو.

أكد االيطالي روبرتو مانش���يني مدرب مانشستر سيتي ان احراز لقب 
الدوري هذا املوس���م هو »هدف واقعي«، وقال مانشيني الذي حل بدال من 
الويلزي مارك هيوز منذ عش���رة ايام خالل مؤمتر صحافي: »الوقت ليس 
مناسبا للتطلع الى مركزنا احلالي في الدوري )السادس(، سنخوض كل 
مباراة على حدة، وس���نعود الى الترتيب بعد شهرين. لكن احراز اللقب 
هو هدف واقعي. يتبقى 18 مباراة في املوسم وكل األمور ممكنة ألننا منلك 

فريقا جيدا للغاية«.
وتابع مانشيني الذي سيتجه مع فريقه السبت املقبل الى ميدلزبره خلوض 
الدور ال� 32 من مس���ابقة كأس اجنلترا: »مع الالعبني الذين منلك وبحال 
بقينا مركزين، من املمكن احراز اللقب، أعتقد انه اذا لعبنا بشكل صحيح 

واعتمدنا التمريرات القصيرة فسننهي املوسم بني األربعة األوائل«.

يقول البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدرب السابق لتشلسي إنه يريد 
العودة للتدريب في اجنلترا وأملح 
الى انه قد يتولى تدريب أحد فرق 
الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم 

في بداية املوسم املقبل.
وعاد مورينيو مدرب انترميالن 
بطل ايطاليا والذي قاد تشلس���ي 
للفوز بستة ألقاب بني 2004 و2007 
إلى ستاد ستامفورد بريدج معقل 
تشلسي للمرة األولى منذ رحيله 

عن النادي اللندني ليتابع الفريق 
يحقق ف���وزا صعبا بهدفني مقابل 
هدف واحد على فوالم اس���تعدادا 
ملواجهة فريقه السابق مع فريقه 
احلالي في دوري أبطال اوروبا في 

العام اجلديد.
وقال مورينيو لصحيفة »صن« 
البريطانية امس »أريد  الشعبية 
الع���ودة إل���ى اجنلت���را. أريد أن 
أعود. لست بالشخص الذي يخفي 
مشاعره. أحب احلياة هنا.. أحب 

احلياة هنا.. أح���ب احلياة هنا«، 
وتابع »أعتقد أني س���أعود يوما 
ما. ليس من طبع���ي ترك أي ناد 
في منتصف املوسم لالنتقال لناد 
آخر. لذلك ال توجد فرصة ألن أترك 

انتر ميالن«.
وأضاف »إذا فزنا فلن أفعل أي 
شيء. تربطني عالقة حب بتشلسي 
ولن أحتفل، ال أزال أحب هذا النادي 
وأحترم الناس هنا. أحترم املشجعني 

وأحترم الالعبني«.

اكد مدرب تشلس���ي االجنليزي كارلو 
انشيلوتي انه ال يريد ضم اي العب جديد 
في سوق االنتقاالت الشتوية، وقال »لدينا 
فريق جيد وسأبقي على هذه املجموعة« رغم 
غياب العاجيني دروغبا وكالو والنيجيري 
ميكل والغاني مايكل ايسيان للمشاركة مع 
منتخبات بالدهم في امم افريقيا 2010 من 

10 الى 31يناير في انغوال.
واضاف »في غياب هؤالء الالعبني، سيعود 
املهاجم الدولي الفرنسي نيكوالانيلكا بعد 
تعافيه من االصابة اضافة الى العبني اخرين 

يشكلون عناصر قوة في الفريق«.
وكان تشلس����ي فاز على ضيفه فوالم 
بصعوبة 2-1 في افتتاح املرحلة العشرين 
من ال����دوري االجنليزي لكرة القدم، على 
ملعب س����تامفورد بريدج في لندن وامام 
نحو 24 الف متف����رج، بكر فوالم في هز 
شباك ضيفه بعد كرة من اجلهة اليسرى الى 
داخل املنطقة وكان سوء التفاهم واضحا بني 
املدافعني جون تيري والبرتغالي ريكاردو 
كارفاليو فخطفها بوب����ي زامورا بصدره 
لتص����ل الى زميله املج����ري زولتان غيرا 
فاطلقها بطريقة نص����ف مقصية خلفية 
استقرت في شباك احلارس التشيكي بيتر 

تشيك )4(.

وكاد العاجي ديدييه دروغبا يعادل مرتني 
لكن احلارس االسترالي مارك شفارتسر كان 
حاضرا )6 و10(، وحاول مرة ثالثة بطريقة 
غيرا بعد عرضية من اجلهة اليمنى ارسلها 
جو كول فاصاب ظهر بول كونتشيسكي 

وابتعد اخلطر )15(.
والتقط تشيك كرتني خطرتني من امام 
بوبي زام����ورا )32 و33( وابعد ثالثة الى 
ركني����ة )34( حارما الضيوف من فرصة 
زيادة الغلة، وابعد الدفاع تسديدة قوية 

ومركزة لدروغبا اثر ركلة ركنية )42(.
وفي مستهل الشوط الثاني، كاد كارفاليو 
يدفع غاليا ثمن خطأ نادر حني اراد اعادة 
الكرة الى احلارس تشيك بعد محاصرته 
من زامورا فاسقطها على صدره ليخطفها 
املهاجم ويس����ددها مباش����رة لكن احلظ 
وقف الى جانب احلارس الذي قام بحركة 
كاسلمكة فارتطمت بقدمه اليسرى وزال 

خطرها )46(.
ورد تشلسي بتسديدة لفرانك المبارد 
من حدود املنطقة ذهبت بعيدة )48(، وتألق 
شفارتسر مرة جديدة وحّول كرة دروغبا 
الى ركنية )59(، وادرك تشلسي التعادل بعد 
عرضية عالية ارسلها الصربي برانيسالف 
ايفانوفيتش بديل البرتغالي باولو فيرارا 

من اجلهة اليمنى وصلت في »اليس����رى« 
الى دروغبا غير املراقب وضعها بحرفنة 
في الشباك )73( رافعا رصيده الى 14 هدفا 

في صدارة ترتيب الهدافني.
واستمر ضغط تشلس���ي، وارتسمت 
بسمة عريضة على شفاه االيطالي كارلو 
انشيلوتي مدرب تشلسي بعد ان تقدم فريقه 
بالهدف الثاني بعد عرضية من سالومون 
كالو الى دانيال ستاريدغ بديل النيجيري 
ج���ون اوبي ميكل فس���ددها في احلارس 
شفاراتس���ر ارتدت منه الى زميله املدافع 
كريس سمولينغ وعادت الى الشباك خطأ 

في مرماه )75(.
وكاد دروغبا يعزز بالهدف الثالث بيد 
ان تسديدته االرضية مرت بجانب القائم 
االيسر )83(، واصاب مواطنه كالو العارضة 
في الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع، 
وضمن تشلسي بقاءه متصدرا بعدما رفع 
رصيده الى 45 نقطة وابتعد بفارق 5 نقاط 
عن اقرب مطارديه، فيما حمى انشيلوتي 

رأسه ولو بشكل مؤقت.
وعلى ملعب وايت هارت الين امام 36 
الف متفرج، صعد توتنهام الى املركز الرابع 
مؤقتا اثر فوزه على ضيفه وست هام 0-2 
مبعدل هدف واحد في كل ش���وط، وجاء 

الهدف االول عب���ر الدولي الكرواتي لوكا 
مودريتش في اول مباراة بعد شفائه من 
اصابة بكسر في الساق في اغسطس، بعد 
عمل فردي رائع قام به ارون لينون ومرر 

له الكرة فاسكنها االول الشباك )11(.
الثاني، اضاف جيرماين  وفي الشوط 
ديفو الهدف الثاني بعد متريرة من لينون 
نفسه وتس���ديدة ميينية قوية من خارج 
املنطقة لكن الكرة ارت���دت ثم عادت اليه 
فتابعها ه���ذه املرة بيمناه ايضا من داخل 
املنطقة الى الشباك )81( رافعا رصيده الى 
14 هدفا ايضا فتساوى مع دروغبا وتقدما 
بفارق هدف واحد على واين روني مهاجم 
مان يونايتد صاحب املركز الثاني وحامل 

اللقب في املواسم الثالثة االخيرة.
ورفع توتنهام رصي���ده الى 37 نقطة 
وانتزع املركز الرابع من استون ڤيال )35 
نقطة( وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني 
على التوالي في ثاني مباراة باشراف مدربه 
اجلديد روبرتو مانشيتي الذي خلف مارك 
هيوز، على حسب مضيفه ولفرهامبتون 

.0-3
وافتتح االرجنتين���ي كارلوس تيفيز 
التسجيل للضيف بعد متريرة من الويلزي 
كريغ بيالمي تابعها االول بيسراه في الشباك 

)33(، واضاف االسباني خافيير كوريدو 
بديل االيرلندي ستيڤن ايرالند الثاني من 
ركلة حرة مباشرة اسكنها شباك احلارس 

االميركي ماركوس هاهنمان )69(.
واهدر تيفيز فرصة ه���دف ثالث بعد 
متريرة من كريغ بيالمي من اجلهة اليسرى 
انفرد عل���ى اثرها ورفع الك���رة من فوق 
احلارس املتقدم فذهلت بجانب القائم االيسر 
)81( قبل ان يعوض في الدقيقة 88 بعدما 
وصلته كرة عرضي���ة على حافة املنطقة 
اصلحها لنفسه وسددها بيسراه على يسار 

احلارس رافعا رصيده الى 9 اهداف.
وتعادل بالكبيرن مع ضيفه سندرالند 
2-2. وتخلف صاحب االرض بهدف لدارين 
بنت الذي استغل كرة داخل املنطقة تابعها 

بيمناه في الشباك )52(.
ولم تستمر فرحة سندرالند الكثر من 
دقيقة حني استطاع بالكبيرن ادراك التعادل 
الذي  النروجي مورتن بيدرسن  بواسطة 
تابع كرة وصلته داخل املنطقة من اجلنوب 

افريقي بينيديكت ماكارثي )53(.
ومنح بنت التقدم الثاني للضيوف بعد 
ان سرق جوردان هندرسون الكرة ومررها 
له فتابعها مباشرة في اسفل الزاوية اليسرى 
)65( رافعا رصيده الشخصي الى 13 هدفا 

على الئحة هدافي الدوري وتس���اوى مع 
وروني في املركز الثاني على الئحة ترتيب 

الهدافني.
 واعاد املهاجم الدولي السنغالي احلجي 
ضيوف االمور الى نقطة الصفر بتسجيله 
هدف التعادل للمضيف مستثمرا متريرة 
عرضية من الفرنس���ي باسكال شينبوندا 

.)77(
 وحقق ايڤرتون فوزا متأخرا هو االول 
على ملعبه غوديسون بارك منذ سبتمبر 
املاضي، على حساب ضيفه بيرنلي بهدفني 
نظيفني س���جل جيمس فوغان بتسديدة 
من داخل املنطقة بعد متريرة من املغربي 
مروان فيالين���ي )83(، واضاف اجلنوب 
افريقي ستيڤن بينار الثاني بعد كرة طويلة 
من النيجيري ايغبيني ياكوبو انهاها في 

الشباك )92(.
واستفاد ايڤرتون من النقص العددي 
في صفوف الفريق الزائر الذي خسرجهود 
العبه ستيڤن جوردان )62(، وخسر ستوك 
سيتي امام برمنغهام 0-1 سجله كاميرون 
جيروم بعدما تابع كرة وصلته من ركلة 
ركنية )50(، وتختتم املرحلة اليوم فيلتقي 
بورتسموث مع ارس���نال، ومان يونايتد 

مع ويغان.

 تشلسي ينهض من دائرة التعادالت
ومانشستر سيتي يبتسم

للمرة الثانية مع مانشيني 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي بورتسموث يواجه أرسنال ومان يونايتد القتناص ويغان 
 إنجلترا )المرحلة الـ 20(

شو سبورت10:45بورتسموث � أرسنال
شو سبورت11مان يونايتد � ويغان


