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تعاقد فرايبورغ صاحب املركز الثالث عشر في 24
الدوري األملاني لكرة القدم مع العب الوسط الدولي 
التونسي حامد النموشي واملهاجم السنغالي بابيس 
سيسيه. ولم يكن النموشي )25 عاما( يلعب مع 
اي فريق منذ انتهاء عقده مع لوريان الفرنس���ي 
في يونيو املاضي. ووقع النموشي الذي دافع عن 
ألوان رينجرز االسكوتلندي من 2003 الى 2006، 

عقدا حتى نهاية املوسم احلالي.
اما السنغالي سيسيه )24 عاما( فلم يتم االعالن 

عن قيمة ومدة العقد الذي يربطه بفرايبورغ.
وقال املدير الرياضي لفرايبورغ ديرك دوفنر 
»بابيس سيس���يه العب ميل���ك مؤهالت هجومية 
ستفيدنا في البوندسليغه، نحن نرغب في التعاقد 

معه فترة طويلة«.

فرايبورغ يضم النموشي وسيسيه

ن 2010 بمواجهة ڤياريال وڤالنسيا القتناص إسبانيول برشلونة يدشِّ
أتلتيكو مدريد يستضيف إشبيلية في افتتاح المرحلة 16

)رويترز( العبو برشلونة مع املدرب جوزيب غوارديوال في التدريبات األخيرة  

)أ.پ( العب ميامي تيم دنكان يحاول التسجيل مبضايقة ميكايل بيسلي  

»NBA« سان أنطونيو يسحق ميامي في الـ

تابع سان انطونيو سبيرز انتفاضته في اآلونة االخيرة وأنهى 
عام 2009 بفوز ساحق على ضيفه ميامي هيت بفارق 30 نقطة 108 � 
78 على ملعب »اي تي اند تي سنتر« في سان انطونيو ضمن دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني. وتعملق تيم دنكان وفرض نفسه 
أفضل مس����جل في صفوف فريقه برصيد 23 نقطة مع 10 متابعات 
و3 متريرات حاسمة، وأضاف البديل األرجنتيني مانو جينوبيلي 
18 نقطة مع 4 متابعات ومثلها متريرات حاسمة في 20 دقيقة فقط، 
وصانع األلعاب الفرنس����ي طوني بارك����ر 15 نقطة مع 9 متريرات 

حاسمة وديجوان بلير 14 نقطة مع 5 متابعات.
وهو الفوز الرابع على التوالي لسان انطونيو سبيرز والعاشر 
في مبارياته ال� 12 االخيرة والتاس����ع عشر في 30 مباراة حتى اآلن 
في الدوري فاقترب من داالس مافريكس متصدر مجموعة اجلنوب 

الغرب����ي برصيد 22 فوزا و10 هزائم آخرها أمام مضيفه هيوس����ن 
روكتس 94 � 97 على ملعب »تويوتا سنتر« في هيوسن.

وانتزع شيكاغو بولز فوزا ثمينا من مضيفه ديترويت بيستونز 
98 � 87 على ملعب »باالس اوف اوبوم هيلز« وأمام 22076 متفرجا 
بفضل الرباعي ديريك روز صاحب 22 نقطة و4 متابعات مثلها متريرات 
حاس����مة، وتيروس توماس صاحب 19 نقطة و7 متابعات، وجون 
ساملونز صاحب 17 نقطة، وجواكيم نواه صاحب 15 نقطة.  وحقق 
اوكالهوما ثاندر س����يتي فوزا صعب على ضيفه يوتا جاز 87 � 86 
بفضل رميتني كرتني لنيك كوليسون قبل 4.5 ثوان من نهاية املباراة 

التي اقيمت على ملعب »فورد سنتر« في اوكالهوماسيتي.
وأكرم لوس اجنيليس كليبرز وفادة ضيفه فيالدلفيا س����فنتي 

سيكسرز وتغلب عليه 104 � 88 على ملعب »ستيبلز سنتر«.

مورينيو: سأعود إلى 
الدوري اإلنجليزي

البرتغال���ي جوزي���ه  أك���د 
مورينيو مدرب انتر ميالن بطل 
الدوري االيطالي لكرة القدم في 
املواسم االربعة االخيرة ومتصدر 
انه س���يعود  الترتيب احلالي 
للتدريب في الدوري االجنليزي 

عاجال او آجال.
وقال موريني���و في مؤمتر 
صحافي على هامش املعس���كر 
التدريبي الذي يقيمه انتر ميالن 
في ابوظبي: »حتما سأعود الى 
ال���دوري االجنلي���زي لكن لم 
احدد أي ع���ام أو النادي الذي 

سأدربه«.
وأكد مورينيو »لم أحدد اني 
سأعود الى الدوري االجنليزي 
اآلن لكن لألسف هناك اقالم في 
الصحافة العاملي���ة وااليطالية 
درجت على حتريف تصريحاتي، 
انا سعيد جدا حاليا مع انتر ميالن 
ومس���توى الفريق في تصاعد 
وهو يبشر باحراز جناحات في 
منافساتنا املقبلة على الصعيدين 

احمللي واألوروبي«.

ودوري ابط���ال اوروبا والكأس 
السوبر االوروبية وبطولة العالم 

لالندية.
وتب���دو حظوظ برش���لونة 
كبيرة في خطف النقاط الثالث 
امام ڤياري���ال بالنظر الى كونه 
لم يخسر اي نقطة على ملعبه 
نوكام���ب هذا املوس���م، بيد ان 
ڤياريال لن يكون لقمة س���ائغة 
على الرغم من بدايته املتعثرة هذا 
املوسم، حيث استغل فترة توقف 
الدوري االسبوع املاضي ورتب 
اوراقه جيدا اس���تعدادا ملواجهة 
الفري���ق الكاتالون���ي واملرحلة 
الثاني���ة من ال���دوري على امل 

اتلتيكو مدريد اخلامس عش���ر 
سهلة خصوصا ان االخير يسعى 
الى الهروب من منطقة اخلطر، 
وقال العب وسطه راوول غارسيا 
»استفدنا من فترة توقف الدوري 
في اعياد امليالد ورأس الس���نة، 
لقد نس���ينا الشهرين الكارثيني 
واستعدنا توازننا وقوتنا وثقتنا 

في مؤهالتنا«.
ويعول ڤالنسيا على هدافه 
الدول���ي داڤي���د ڤي���ا لالطاحة 
باس���بانيول برش���لونة الثالث 
عشر وانتزاع املركز الثالث من 
امام  اش���بيلية في حال تعثره 

اتلتيكو مدريد.

يستأنف برشلونة املتصدر 
مبارياته في العام اجلديد عندما 
يستضيف ڤياريال التاسع اليوم 
في املرحلة السادسة عشرة من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
ويتصدر الفريق »الكاتالوني« 
املتوج بستة القاب العام املاضي، 
الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق 

نقطتني امام ريال مدريد.
ويأمل برشلونة في حتقيق 
انطالقة قوية ف���ي بداية العام 
اجلدي���د حتى تك���ون فأل خير 
بالنسبة اليه ليكرر اجنازاته العام 
املاضي عندما توج بالقاب الدوري 
والكأس والكأس السوبر احمللية 

التراجع.  او  اي مجال للتراخي 
انه يعرف جيدا كيفية تبليغنا 
باالمور االيجابية وهذا هو مفتاح 
جناحات برشلونة منذ تسلمه 

مهام االدارة الفنية«.
الفوز  ويرغب برشلونة في 
على ڤياريال للضغط على ريال 
مدريد كونه سيبتعد عن االخير 
بفارق 5 نقاط. وتشتد املنافسة 
عل���ى املركز الثالث بني صاحبه 
اشبيلية وڤالنسيا الرابع عندما 
يح���ل االول ضيفا على اتلتيكو 
مدري���د اجلريح، ويس���تضيف 

الثاني اسبانيول.
ولن تكون مهمة اشبيلية امام 

ان نبدأ العام 2010 مثلما انهينا عام 
2009« في اشارة الى السداسية 
التاريخية للفريق »الكاتالوني«، 
مضيفا »ال نع���رف ما تختزنه 
لنا س���نة 2010 لكن مع املدرب 
جوزيب غوارديوال، ليس هناك 

تسلق املراتب واالقتراب من فرق 
البطاقات  املقدمة وحجز احدى 
املؤهلة الى الكؤوس االوروبية 

هذا املوسم.
وقال مدافع برشلونة الدولي 
البرازيلي دانيال الفيش »نتمنى 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة السادسة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +82ڤالنسيا � اسبانيول
اجلزيرة الرياضية +102برشلونة � ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +102اتلتيكو مدريد � اشبيلية

كاكا يعاود التدريبات بالكرة
عاد صانع ألعاب املنتخ���ب البرازيلي لكرة القدم 
ريكاردو كاكا التدريبات بالكرة مع فريقه ريال مدريد 
االسباني وذلك للمرة األولى منذ اصابته في عضالت 

احلالب مطلع ديسمبر املاضي. 
وبحسب وس���ائ�����ل االع����الم االسب������انية فإن 
مش���اركة كاكا غير مؤكدة في املباراة امام اوساسونا 
غدا ضمن املرحلة السادس���ة عش���رة م���ن الدوري 

االسباني.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
)كأس انجلترا ـ الدور الثالث(

3:30بريستول � كارديف
6اكرينغتون � جيلينغهام
6استون ڤيال � بالكبيرن
6بالكبول - ايبسويتش

6بولتون - لينكولن
6برندفورد - دونكاستر
6ايڤرتون - كاراليزل
6فوالم - سويندون

6هادرسفيلد - وست بروميتش
6ليستر سيتي - سوانسي

اجلزيرة الرياضية 6ميدلزبره - مانشستر سيتي
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6ميلوول - دربي كاونتي
6دونز - بيرنلي

6نوتنغهام - برمنغهام
6بليموث - نيوكاسل

6بورتسموث - كوفنتري سيتي
6بريستون - كولشستر
6سكانثورب - بارنسلي

6شيفيلد - كريستال
6ساوثمبتون - لوتون تاون
6ستوك سيتي - يورك سيتي

6سندرالند - بارو
6توركي - برايتون
6توتنهام - بيتربره
6ويغان - هال سيتي

اجلزيرة الرياضية 8:15ريدينغ - ليڤربول
5 +

ليڤربول في ضيافة ريدينغ
وأستون ڤيال يواجه بالكبيرن

في الدور الثالث لكأس إنجلترا

يتقابل اس����تون ڤيال مع بالكبيرن 
روفرز في الدور الثالث من مس����ابقة 
كأس اجنلترا لكرة القدم اليوم. وتبدو 
فيه كفة االول راجحة لتحقيق الفوز.
ويحل ليڤربول الس����اعي الى طي 
صفحة املس����توى املتواضع في العام 
املاضي، ضيفا على ريدينغ على امل 
تخطي الدور الثالث ومواصلة مشواره 
في املسابقة واحراز لقبها حتى ينقذ 
موسمه بعد تالشي حظوظه في املنافسة 
على لق����ب ال����دوري وخروجه خالي 
الوفاض من مسابقة دوري ابطال اوروبا. 
يخوض االيطالي روبرتو مانش����يني 
املدرب اجلديد ملانشستر سيتي مباراته 
االولى في مسابقة الكأس عندما يحل 

ضيفا على ميدلزبره. 
وحقق مانشيني فوزين كاسحني مع 
فريقه اجلديد في الدوري وهو يسعى 
الى مواصلة انتصاراته لرفع معنويات 
العبيه وحتفيزهم على حتقيق االهداف 
املنش����ودة في الدوري وانهاء املوسم 
بني االربعة الكبار ان لم يكن املنافسة 

على اللقب.
من جهة اخرى مدد العب وس����ط 
ارس����نال االجنليزي ومنتخب فرنسا 
لكرة القدم ابو ديابي عقده مع النادي 
اللندني لفترة طويلة. وكان ديابي )23 
عاما( بدأ مسيرته في اوكسير قبل ان 
ينتقل الى صفوف ارسنال في يناير عام 
2006. وكان عقده احلالي سينتهي عام 
2012. وقال ديابي »متديد عقدي يوضح 
التزامي لفترة طويلة مع ارسنال وانا 
سعيد جدا هنا، وذلك يؤكد ملاذا انا سعيد 
بتمديد عقدي«. وخاض ديابي 119 مباراة 
بالوان ارسنال ومباراتني فقط بالوان 
منتخب بالده. وقال الفرنسي ارسني 
فينغر مدرب ارس����نال »ابو )ديابي( 
العب كبير بحضور قوي على ارضية 
امللعب وهو ميلك املؤهالت التي جتعله 
العبا مؤثرا في صفوف ارس����نال في 

السنوات املقبلة«.

لوا لوا إلى أولمبياكوس
اعلن اوملبياكوس بطل الدوري 
اليوناني لكرة القدم عن تعاقده 
مع قائد املنتخب الكونغولي لكرة 
القدم تريزور لومانا لوا لوا حتى 
نهاية املوسم مع امكانية متديده 

ملدة عامني اضافيني.
وسبق للوا لوا )29 عاما( ان 
دافع عن الوان اوملبياكوس موسم 
2007 – 2008، قبل االنضمام الى 
العربي القط���ري 2008 – 2009 
ولعب لوا ل���وا في اجنلترا قبل 
انضمامه ال���ى اوملبياكوس مع 
كولتشيس���تر يونايتد 1998 – 
2000 ونيوكاسل 2000 – 2004 
وبورتس���موث 2004 – 2007، 
ولعب ل���وا لوا 31 مباراة دولية 

سجل خاللها 18 عاما.


