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لم يخف املدرب الهولندي لبايرن ميونيخ 46
االملاني لويس ڤان غال انزعاجه وهو يعلن 
أول من أمس ان صانع العاب النادي الباڤاري 
الفرنس����ي فرانك ريبيري لن يكون جاهزا 
للمشاركة امام هوفنهامي عندما يعاود الدوري 
االملاني نشاطه في 15 احلالي بعد انتهاء العطلة 
الشتوية، وذلك بس����بب االصابة. وقال ڤان 

غال حول هذا املوضوع »لن يكون ريبيري 
ضمن التشكيلة التي ستواجه هوفنهامي. عدم 
متكنه من املشاركة في التمارين مع زمالئه 
امر مخيب للغاية. انا منزعج النه لم يتمكن 
من املشاركة في هذا املعسكر. وتعرض العب 
الوسط الدولي الهولندي اريني روبن الصابة 
في قدمه خالل متارينه مع فريقه بايرن ميونيخ 

في دبي حيث يعسكر حتضيرا لعودة عجلة 
الدوري احمللي الى الدوران بعد انتهاء العطلة 
الشتوية. وكشف بايرن ميونيخ انه ال يعلم 
حجم االصابة التي تعرض لها روبن، علما 
بان العب تشلسي االجنليزي وريال مدريد 
االسباني س����ابقا عاد مؤخرا من اصابة في 

ركبته ابعدته عن املالعب ملدة شهرين.

 ريبيري يغيب عن المباراة األولى  .. إصابة روبن في دبي

الفوز مطلب ريال مدريد وبرشلونة أمام مايوركا وتينيريفي

مواجهة »الجبابرة« بين يوڤنتوس وميالن

صراع محموم ومثير بني يوڤنتوس وميالن حلسم الصدارة في موقعة اليوم

العب غولدن ستايت مونتا إيليس يتطاول للتسجيل بني تيرك إيڤانز وإميي أدوكا          )أ.پ(

الفرنسي باتريك ڤييرا مع مدرب مانشستر سيتي روبرتو مانشيني           )رويترز(

»NBA« هزائم جديدة لليكرز وبوسطن وأورالندو في الـ ڤييرا مع مانشستر سيتي لـ 6 أشهر

ڤورونين راحل وليڤربول يتمسك ببابل 
اصبح املهاجم الدولي االوكراني 
اندري ڤورونني قريبا جدا من ترك 
ليڤربول االجنليزي لالنتقال الى 
دينامو موس��كو الروس��ي وذلك 
اك��د م��درب »احلمر«  حس��بما 
االس��باني رافايل بنيتيز، مشيرا 
الى ان االتفاق بني الطرفني اصبح 
شبه مبرم. ولم ينجح ڤورونني )30 
عاما( في فرض نفسه ضمن تشكيلة 

بينيتي��ز منذ انتقاله الى ليڤربول 
عام 2007 قادما من باير ليفركوزن 
االملاني، وهو لم يشارك سوى في 
40 مباراة مع »احلمر« خالل ثالثة 
مواسم، علما بان االخير اعاره الى 
هرتا برلني االملاني املوسم املاضي. 
من جهة اخرى، كشف بنيتيز ان 
املهاجم الدولي االرجنتيني ماكسي 
رودريغيز يحتاج الى تسوية بعض 

املسائل مع فريقه احلالي اتلتيكو 
مدريد االس��باني قبل ان ينضم 

لليڤربول.
وكان��ت صحيف��ة »م��اركا« 
االسبانية كشفت امس ان رودريغيز 
قريبا جدا من االنتقال الى ليڤربول 
مقابل 1.5 مليون يورو، مشيرة الى 
ان هذه الصفقة ستساعد اتلتيكو 
مدريد على تغطية شيء من قيمة 

صفقة التعاقد مع االرجنتيني االخر 
ادواردو سالفيو من النوس مقابل 
8 ماليني يورو. كما اكد بنيتيز انه 
يرغب ف��ي بقاء اجلناح الهولندي 
راين بابل في الفريق، وذلك وسط 
التقارير التي حت��دث عن رحيل 
االخير النه لم يحصل على فرصته 
مع »احلم��ر« منذ ان انضم اليهم 

عام 2007.

تعاقد مانشس���تر س���يتي 
االجنليزي رس���ميا مع العب 
الوسط الفرنسي باتريك ڤييرا 
ملدة 6 اش���هر م���ن انتر ميالن 
االيطالي، مع خيار متديد ارتباط 

الطرفني للموسم املقبل.
وقال مانشستر سيتي في 

بيان اصدره ان املدرب االيطالي 
روبرتو مانشيني الذي اشرف 
على ڤييرا في انتر ميالن »واثق 
من ان الرجل الذي ساعد انتر 
عل���ى الظف���ر بلق���ب الدوري 
االيطالي ملرات متتالية سيشكل 

دعما للفريق األزرق«.

وقال ڤييرا في مقابلة بثتها 
»انفوسبورت« القناة الرياضية 
في »كانال بلوس« الفرنس���ية 
»كانت لدي الرغبة في الذهاب 
ال���ى كأس العال���م، لذلك فأنا 
احت���اج الى ان ألعب املزيد من 

املباريات«.

تعرضت فرق لوس اجنيليس ليكرز وبوسطن 
سلتيكس واورالندو ماجيك لهزائم جديدة، فسقط 
االول امام مضيفه بورتالند ترايل باليزرز 98 - 
107، والثاني امام مضيفه اتالنتا هوكس 85 - 93، 
والثالث امام مضيفه واشنطن ويزاردز 97 - 104 

ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
ففي املباراة االولى، كانت بداية لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب متواضعة فتخلف في الشوط 
االول بف���ارق 15 نقطة )الرب���ع االول 24 - 30 
والثاني 19 - 25( استطاع قضم 3 منها فقط في 
الش���وط الثاني )الربع الثالث 28 - 26 واالخير 

.)26 - 27
وعاد رون ارتست الى صفوف ليكرز بعد غياب 
عن املباريات اخلمس السابقة بداعي االصابة، لكن 
عودته ترافقت مع غياب االسباني باو غاسول.

ورغم ان االساسيني اخلمسة في تشكيلة ليكرز 
سجلوا ما يزيد على 13 نقطة ابرزهم كوبي براينت 
)32 نقط���ة و8 متابعات(، اال انه���م لم يتمكنوا 
من مجاراة بران���دون روي )32 نقطة( وجيريد 
بايلس )21 نقط���ة( واندريه ميلر )17 نقطة و7 

متابعات(.
واخلسارة هي الثامنة هذا املوسم لليكرز )مقابل 
28 فوزا( متصدر مجموعة الهادي واملنطقة الغربية 
والبطولة عموما، والتاس���عة على التوالي امام 
بورتالند الذي حقق اليوم فوزه الثالث والعشرين 
مقابل 15 هزمية. ولقي اروالندو ماجيك وصيف 
بطل املوسم املاضي خسارته الرابعة على التوالي 
على يد واش���نطن ويزاردز )بعد شيكاغو بولز 
وانديانا بيسرز وتورونتو رابتورز( رغم النقاط 
ال� 23 )و11 متابعة( لنجمه دوايت هاوارد وتقدمه 
بفارق 10 نقطة حتى الدقائق العشر االخيرة من 

عمر اللقاء.
في املقابل، سجل انطون جيميسون )28 نقطة 

و11 متابعة( وكايرون باتلر )23 نقطة و7 متابعات( 
وراندي فوي )20 نقط���ة( وبرندان هايفود )18 
نقطة و15 متابعة( للفائز. وحقق واشنطن الفوز 
في الربع االخي���ر )33 - 20( بعد ان تعادل في 
االول )29 - 29( وتخلف في الثاني )22 - 27( 

والثالث )20 - 21(.
وسقط بوسطن سلتيكس بطل 2008 ومتصدر 
مجموعة االطلسي الشرقية على يد اتالنتا الذي 
مارس العبوه ضغطا ورقابة شديدة على اخلصوم 
فحدوا م���ن حركتهم ومنعوهم من التس���جيل 
بارتياح، فكان افضله���م بول بيرس )21 نقطة( 
وكيڤن بركينز )15 نقطة و14 متابعة( وراي آلن 
)15 نقطة( وكل من رشيد واالس وراجو روندو 
)11 نقطة(، واقتصرت غلة االحتياطيني اخلمسة 

على 12 نقطة فقط.
ولم يكن س���ان انطونيو سبيرز بطل 2007 
وفينيكس صنز وكليفالن���د كاڤالييرز متصدر 
املجموعة الوسطى الشرقية )28 فوزا مقابل 10 
هزائم(، افضل حاال من ليكرز واورالندو وبوسطن، 
فخس���ر االول على ارضه امام داالس مافريكس 
)103 - 112( الذي وس���ع الفارق مع مطارده في 
ص���دارة مجموعة اجلن���وب الغربي برصيد 25 
فوزا و11 هزمية مقابل 21 فوزا و13 خسارة لسان 
انطونيو. وس���قط فينيكس في عقر داره ايضا 
امام ميامي هيت 105 - 109، فيما خسر كليفالند 
على ارض مضيفه دنڤر ناغتس 97 - 99. وتغلب 
تورونتو رابتورز على فيالدلفيا سڤنتي سيكسرز 
108 - 106، ومينيسوتا متبروولڤز على انديانا 
بيسرز 116 - 109، ونيو اورليانز هورنتس على 
نيوجيرزي نتس 103 - 99، وممفيس غريزليز 
عل���ى يوتا جاز 91 - 89، وميلووكي باكس على 
شيكاغو بولز 96 - 93، وغولدن ستايت ووريرز 

على ساكرامنتو كينغز 108 - 101.

حتس���م نتيجة لقاء »اجلبابرة« بني فريق »الس���يدة العجوز« 
يوڤنتوس )33 نقطة( وضيفه ميالن )34 نقطة( في املرحلة ال� 19 من 
الدوري االيطالي لكرة القدم اليوم، الصراع القائم بينهما على املركز 

الثاني اال اذا انتهت بالتعادل فيتأجل ذلك الى مراحل الحقة.
وال توحي عروض يوڤنتوس ونتائجه االخيرة باحتمال تغلبه 
على ضيفه، فبعد فوزه على ضيف���ه انتر ميالن املتصدر وحامل 
اللق���ب في املواس���م االربعة االخيرة 2 - 1 في املرحلة اخلامس���ة 
عش���رة، سقط امام مضيفه باري 1 - 3 ثم على ملعبه امام كاتانيا 
1 - 2 قبل ان يفوز في املرحلة الس���ابقة بشق النفس على مضيفه 

بارما 2 - 1.
في املقابل، يس���لك ميالن � الذي ب���دأ متعثرا مع مدربه اجلديد 
البرازيلي ليوناردو � خطا تصاعديا اوصله الى املركز الثاني وكان 

آخر انتصاراته على جنوى كبيرا )5 - 2(.
في املقابل، تبدو مهمة انتر ميالن الذي يبتعد بفارق 8 و9 نقاط 
عن مطارديه، س���هلة جدا من الناحية النظيرة كونه يستقبل على 
ارضه س���يينا صاحب املركز االخير في افتتاح املرحلة التاس���عة 
عش���رة، وتعادل مطارديه يعتبر نتيجة مثالية بالنسبة اليه، اذ 
س���يفقد كل منهما نقطتني في س���باق اللهاث خلفه. ويلعب ايضا 
بولونيا مع كالي���اري، وفيورنتينا مع باري، وجنوى مع كاتانيا، 
وليڤورنو مع بارما، ونابولي مع سمبدوريا، وباليرمو مع اتاالنتا، 

وأودينيزي مع التسيو.

إسبانيا

تغيب املنافسة احلقيقية عن املرحلة السابعة عشرة من الدوري 
االسباني التي سيسعى فيها كل من برشلونة املتصدر )40 نقطة( 
وحامل اللقب وريال مدريد الثاني )38( ووصيف البطل الى حتقيق 
اول انتص���ار في العام اجلديد بعد تعادل االول مع ضيفه ڤياريال 
1 - 1 والثاني سلبا مع مضيفه سرقسطة في املرحلة السابقة. وقد 
يك���ون لقاء ريال مدريد وضيفه مايوركا الرابع )30 نقطة( بفارق 
االهداف امام اشبيلية، االبرز في هذه املرحلة التي لن تغيب عنها 

االثارة حتى في لقاءات فرق القاع.
وسيحاول ريال مدريد االستفادة من سقوط مايوركا امام فريق 
الدرجة الثانية رايو ڤاليكانو 1 - 2 في ذهاب ثمن نهائي مس���ابقة 
الكأس، لكن مدربه التش���يلي مانوي���ل بيليغريني يدرك متاما ان 
نظيره خبأ جهود االساسيني لهذا اللقاء خصوصا ان مركز فريقه، 

مفاجأة املوسم، يخوله اللعب في دوري ابطال اوروبا.
من جانبه، س���يحاول برش���لونة تعويض اخفاقه في الدوري 
امام ڤياريال ثم سقوطه على ارضه امام اشبيلية 1 - 2 في الكأس 
عندما يحل ضيفا على تينيريفي. ويلتقي سبورتينغ خيخون مع 
خيتافي، وخيريز االخير مع ڤالنسيا الثالث )32 نقطة(، واسبانيول 
مع سرقس���طة، وديبورتيڤو الكورونا مع اوساس���ونا، وملقة مع 

اتلتيك بلباو.

إنجلترا

تسببت االحوال املناخية الصعبة واجلليد في تأجيل مباريات 
ضمن املرحلة احلادية والعشرين من الدوري االجنليزي. واعلنت 
رابطة الدوري املمتاز عن تأجيل مباراة ليڤربول مع ضيفه توتنهام 
املقررة اليوم، ثم منيت مباراة تشلس���ي املتصدر مع مضيفه هال 
س���يتي باملصير ذاته، فتأجلت ايضا بسبب الثلوج التي تتساقط 

بكثافة على هال. ويلعب اليوم وست هام مع ولڤرهامبتون.

 كويل مدربًا جديدًا لبولتون
عني االسكوتلندي اوين كويل مدربا جديدا لبولتون االجنليزي خلفا 

لغاري ميغسون الذي اقيدل من منصبه نهاية الشهر املاضي.
وكان كوي���ل الذي لعب س���ابقا مع بولت���ون، مهندس صعود 
بيرنل���ي الى الدوري املمتاز املوس���م املاضي وه���و ترك منصبه 
في االخير ملساعده السابق س���تيف ديفيس الذي سيشرف على 

بيرنلي مؤقتا.
يذكر ان كويل )43 عاما( الذي لعب مع بولتون 54 مباراة بني 
1993 و1995، اشرف على اندية فالكيرك )2003( وسانت جونستون 

)2005-2007( االسكوتلنديني، ثم بيرنلي )2010-2007(.
وس���يبدأ كويل مشواره في نهاية االسبوع املقبل امام ارسنال 

بسبب تأجيل لسوء االحوال اجلوية.

اإلصابة تبعد ڤيديتش 
0-يفتقد مان يونايتد االجنليزي خدمات قلب دفاعه الدولي 
الصربي نيمانيا ڤيديتش لعشرة ايام اضافية بسبب االصابة التي 
تعرض لها االس���بوع املاضي خالل متارين االحماء التي سبقت 

مباراة فريقه مع ليدز يونايتد في الكأس احمللية.
وعاد مدرب مان يونايتد االس���كوتلندي اليكس فيرغس���ون 
ل�»يلطف« االجواء، موضحا بان ڤيديتش يعاني من مشكلة في 
اجلهة اليمنى من ساقه وانه لم يشعر بالثقة التي تخوله خوض 

تلك املباراة.
وتابع »حس���ب ما فهمت بانها )االصاب���ة( كانت مؤملة جدا. 
ارسلناه الى اخصائي واملشكلة ستحل من خالل بعض التمارين. 

من املفترض ان يعود بعد 10 ايام«.

ال تعاقدات شتوية لـ »الملكي «
ذكرت وسائل االعالم احمللية ان ريال مدريد االسباني ال يعتزم 
التعاقد مع اي العب جديد خالل فترة االنتقاالت الش���توية التي 

فتحت في اوائل احلالي.
وكشفت صحيفة »ماركا« ان ادارة النادي امللكي اعلمت املدرب 
التش���يلي مانويل بيليغريني بأن���ه ال يجب ان يتوقع القيام بأي 
تعاقدات جديدة هذا الش���هر حتى وان كان لس���د فراغ غياب قلب 
الدف���اع البرتغالي بيبي حتى نهاية املوس���م، ما يعني ان احتمال 
انتقال البرازيلي جوناثان سسيسرو موريرا من كروزيو الى فريق 
العاصمة االسبانية اصبح مستبعدا جدا. كما ان النادي امللكي لن 
يتخل���ى عن اي من العبيه خالل ه���ذه الفترة، ما يقفل الباب امام 

احتمال انتقال االرجنتيني فرناندو غاغو.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الحادية والعشرون(

شوسبورت4:301وست هام � ولڤرهامبتون

إيطاليا )المرحلة التاسعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +54بولونيا � كالياري

اجلزيرة الرياضية +57فيورنتينا � باري

اجلزيرة الرياضية +510جنوى � كاتانيا 

اجلزيرة الرياضية +55ليڤورنو � بارما 

اجلزيرة الرياضية +51نابولي � سمبدوريا 

5باليرمو � اتاالنتا

5اودينيزي � التسيو

اجلزيرة الرياضية +10:457يوڤنتوس � ميالن

إسبانيا )المرحلة السابعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +72خيخون � خيتافي

اجلزيرة الرياضية +75خيريز � ڤالنسيا 

7اسبانيول � سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +76ديبورتيڤو � اوساسونا

7ملقة � اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +92ريال مدريد � مايوركا

اجلزيرة الرياضية +112تينيريفي � برشلونة


