
الرياضية السبت
23  يناير 2010

يفتقد ارسنال االجنليزي لكرة القدم خدمات 24
مدافعه الش����اب كيران غيبز حتى نهاية املوسم 
بعدما اعلن االخير انه سيخضع لعملية جراحية 
في قدمه. وكان غيبز )20 عاما( تعرض لكسر في 
عظمة قدمه اليسرى خالل مباراة الفريق اللندني 
مع ستاندار لياج البلجيكي ضمن الدور االول من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا في نوفمبر املاضي، 

ولم تشف االصابة بالشكل املطلوب منذ حينها ما 
سيضطره الى اخلضوع لعملية جراحية.

ومن املتوق����ع ان يغيب املدافع الش����اب عن 
صفوف »املدفعجية« ملدة خمسة اشهر، ما يعني 
انه لن يعود الى املالعب قبل نهاية املوسم، ليفقد 
بالتالي اي امل في ان يكون ضمن تشكيلة املنتخب 
افريقيا  االجنليزي لنهائيات موندي����ال جنوب 

ذكرت صحيفة »بيلد« االملانية الواسعة االنتشار امس ان هامبورغ 
مهتم باحلصول على خدمات هداف ريال مدريد االسباني، الهولندي 
رود ڤان نيستلروي )33 عاما(. وكشفت الصحيفة بحسب مصادر 
لم تعلنها ان هامبورغ يريد تدعيم خطه الهجومي بالتعاقد مع ڤان 
نيستلروي الذي يجد نفسه اسير مقاعد االحتياطيني في ريال مدريد. 
وكانت تقارير اشارت الى امكانية انتقال الهداف الهولندي الى توتنهام 

او ليڤربول االجنليزيني او غلطة سراي التركي ايضا.

اإلصابة تبعد غيبز عن أرسنال هامبورغ مهتم بنيستلروي

يوڤنتوس »الجريح« يصطدم بسطوة روما.. و»عين« مان يونايتد على الصدارة
موقعة »األبطال« بين دورتموند وهامبورغ وبايرن ميونيخ »المتألق« يواجه بريمن

مواجهة مرتقبة بني جنمي يوڤنتوس وروما دييغو وفرانشيسكو توتي

تشلسي يواجه نجل فيرغسون في الكأس
ينطلق الدور الرابع من مس���ابقة كأس 
اجنلترا اليوم،بعد أن كان الدور الثالث شهد 
مفاجأتني من العيار الثقيل بسقوط ليڤربول 
على ارضه امام ريدينغ 1-2 في مباراة معادة، 
وحذا حذوه مان يونايتد بخس���ارته على 

ارضه امام ليدز يونايتد 1-0.
وسيحاول ليدز بالذات والذي كانت له 
صوالت وجوالت محليا وأوروبيا في السنوات 
االخيرة قبل ان يسقط الى مصاف الدرجة 
الثالثة بسبب ازمة مالية، ان يحقق مفاجأة 
ثاني���ة على التوالي عندما يحل ضيفا على 

توتنهام في لندن.

وكان ليدز توج باللقب احمللي عام 1992 
بقيادة هاورد ويلكنس���ون في فريق ضم 
في صفوفه الفرنسي املتألق اريك كانتونا 
واجلنوب افريقي لوكاس راديبي والهولندي 
جيمي فلويد هاس���لبانك، ثم تسلم تدريبه 
االيرلندي الشمالي ديڤيد اوليري الذي قاده 
الى مشارف املباراة النهائية لدوري ابطال 
أوروبا مطلع االلفية احلالية، قبل ان ينهار في 
السنوات اخلمس االخيرة ويهبط الى مصاف 
الدرج���ة الثالثة. وقال مدرب ليدز يونايتد 
ساميون غرايسون بأال شيء امام فريقه لكي 
يخسره وسيخوض املباراة بأعصاب هادئة 

ومن دون ضغوط���ات وقال في هذا الصدد 
»سنخوض املباراة ضد توتنهام كما فعلنا 
ضد مان يونايتد عندما لم نكن مرش���حني 
للفوز، وانظروا ماذا حصل«. في املقابل يحل 
تشلسي ضيفا على برستون نورث اند في 
الشمال االجنليزي. وسيشرف على تدريب 
برستون في مباراته الرسمية الثانية دارن 
فيرغس���ون جنل السير اليكس فيرغسون 

مدرب مان يونايتد الشهير.
وقال فيرغسون »اذا بذلنا جهودا كبيرة 
ولم يكن تشلس���ي في يوم���ه، رمبا نحقق 

املفاجأة وهذا ما نأمل ان يحصل«.

جيمس يتفوق على براينت 
NBA في لقاء العمالقة بالـ

نادال لربع نهائي تنس أستراليا

قاد ليبرون جيمس فريقه كليڤالند كاڤالييرز الى 
الفوز على لوس اجنيليس ليكرز 93 � 87 بتسجيله 37 
نقطة في الدوري االميركي للمحترفني في كرة السلة، 
في حني اكتفى كوبي براينت ب� 31 نقطة وبات الالعب 
اخلامس عشر الذي يتخطى حاجز ال�25 الف نقطة في 
الدوري، واضاف العمالق ش���اكيل اونيل 13 نقطة في 

سلة فريقه السابق.
وضرب كليڤالند عصفورين بحجر واحد النه انفرد 
بالرقم القياسي في عدد االنتصارات هذا املوسم برصيد 
33 فوزا مقابل 32 لليكرز، كما انه حقق فوزه الثاني هذا 
املوسم على ليكرز، ما قد مينحه االفضلية من ناحية 

امللعب في الدور النهائي اذا ما جمعهما معا.
وخاض كليڤالن���د املباراة في غياب العب االرتكاز 
مو وليامس الذي سيغيب عن املالعب اقله ملدة شهر 

اثر اصابة بخلع في كتفه.
وكان وليامس س���جل 28 نقطة لكليفالند في سلة 
ليكرز عندما التقى الفريقان في 28 ديسمبر على ملعب 

ستايبلز سنتر في لوس اجنيليس.
في املقابل قلل كوبي براينت من اهمية الفوز املزدوج 
لكليفالند على فريق���ه بالقول »الفوز علينا مرتني او 
اربع مرات ال يفيد اذا لم يتمكن من احلاق الهزمية بنا 

في االدوار النهائية«.
وفي مب���اراة ثانية، تغلب دنڤ���ر ناغتس متصدر 
مجموعة الشمال الغربي على لوس اجنيليس كليبرز 

105 � 85 ليحقق فوزه اخلامس على التوالي.
وكانت نقطة التحول في الربع الثالث فبعد ان كانت 
النتيجة متقاربة، جنح جنم دنڤر ناغتس تشونس���ي 
بيالبس في تسجيل 13 نقطة من اصل 20 في املباراة 
ليوس���ع فريقه الفارق ويدخل الربع االخير مرتاحا، 
واضاف كارميل���و انتوني 28 نقطة للفائز وجنح في 

10 متابعات.
وثأر دنڤر بالتالي خلسارته امام كليبرز 99 � 106 

في 20 نوفمبر املاضي.

تأهل االس����باني رافايل نادال املصنف ثانيا وحامل 
اللقب الى الدور ربع النهائي من بطولة استراليا املفتوحة 
للتنس، اثر فوزه على االملاني فيليب كوهلش����يرايبر 
6 - 4 و6 - 2 و2 - 6 و7 - 5 عل����ى مالعب ملبورن. 
وحقق البريطاني اندي موراي املصنف خامسا انتصارا 
سهال على الفرنسي فلوران سيرا 7 - 5 و6 - 1 و6 - 4 
وبلغ ال����دور الرابع. واكد موراي الفائز بدورة الدوحة 
الدولي مطلع العام احلالي جهوزيته الحراز اللقب بعد 
فوزه في ثالث مباريات حتى االن من دون ان يخسر اي 
مجموعة. وسيلتقي موراي في الدور املقبل مع االميركي 
العمالق جون ايسنر قبل مواجهة مرتقبة مع االسباني 
رافايل نادال املصنف ثانيا وحامل اللقب في ربع النهائي. 
وخاض االميركي اندي روديك املصنف س����ابعا مباراة 
ماراثونية شاقة في مواجهة االسباني االعسر فيليسيانو 
لوبي����ز وخرج فائ����زا 6 - 7 )4 - 7( و6 - 4 و6 - 4 
و7 - 6 )7 - 3(. وفاز روديك في مبارياته الثماني منذ 
مطلع املوس����م احلالي وتوج خالل هذه السلسلة بطال 
لدورة بريزبني االسترالية، وسيلتقي في الدور املقبل 
مع التشيلي فرناندو غونزاليز الذي بلغ نهائي البطولة 
عام 2007 وخس����ره امام السويس����ري روجيه فيدرر.  
ويتقدم روديك على غونزاليز بثمانية انتصارات مقابل 
3 هزائ����م. واجتاز االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
امتحانا جديدا عندما تخطى االملاني فلوريان ماير 6 - 3 
و0 - 6 و6 - 4 و7 - 5 في س����اعتني و34 دقيقة. وفي 
فئة السيدات، احتاجت الروسية دينارا ساڤينا الى 57 
دقيقة فقط لتخطي البريطانية ايلينا بالتاش����ا 6 - 1 
و6 - 2، في اول مباراة تخوضها االولى على ملعب رود 
اليفر االساسي منذ خسارتها نهائي العام املاضي امام 
سيرينا وليامس. ومتلك ساڤينا مشوارا سهال حتى نصف 
النهائي، حيث من املتوقع ان تلتقي فيه مع البلجيكية 
جوستني هينان التي عانت االمرين قبل ان تتغلب على 
الروس����ية اليسا كليبانوڤا 3 - 6 و6 - 4 و6 - 2. في 
املقابل، خرجت الصربي����ة يلينا يانكڤويتش املصنفة 
ثامنة بخسارتها امام االوكرانية الونا بوندارنكو 2 - 6 
و3 - 6، وحلقت مبواطنتها انا ايڤانوڤيتش والروسية 

ماريا شارابوڤا خارج البطولة.

فيغيروا إلى روساريو

مارادونا يدعو لحضور 
المونديال دون خوف

املهاج���م االرجنتيني  ع���اد 
الى صفوف  لوسيانو فيغيروا 
ناديه األول روس���اريو سنترال 

من نادي جنوى االيطالي.
وقال روساريو مبوقعه على 
االنترنت إن املهاجم كثير الترحال 
وقع عقدا مع النادي ملدة عامني 

ونصف العام.

طلب مدرب منتخب االرجنتني 
لكرة القدم دييغو مارادونا من 
املشجعني في جميع انحاء العالم 
التوجه الى جنوب افريقيا حلضور 
مونديال 2010 من دون خوف على 
امنهم الشخصي. وقال مارادونا � 
في تصريح ادلى به خالل زيارة 
تفقدية مللعب »س���وكر سيتي« 
الذي ستقام  في جوهانسبيرغ 
عليه مباراتا االفتتاح واخلتام � 
»ان سكان جنوب افريقيا شعب 
ودود وصاح���ب حفاوة كبيرة، 
وهذا االمر سينعكس على اقامة 
مونديال رائع من دون مش���اكل 

امنية«.
ال���ذي  واض���اف مارادون���ا 
قام ببع���ض العروض الكروية 
برأسه على ارض امللعب »على 
الناس عدم اخلوف. انهم يريدون 
موندياال سعيدا وسيتحقق لهم 
ما يرغبون فيه. هذا هو انطباعي 
الش���خصي، ولن يحتاج العبو 
منتخب ب���الدي اال الى التركيز 

في اللعب«.

يخ����وض يوڤنتوس اجلريح 
مباراة في غاية الصعوبة ضد روما 
في املرحلة احلادية والعشرين من 
بطولة ايطالي����ا والتزال عالمات 
االستفهام كثيرة حول مصير مدربه 
تشيرو فيريرا بعد تراجع مستوى 
الفريق بش����كل كبير في االشهر 
االخيرة وخروجه من دوري ابطال 
اوروبا وتراجع ترتيبه محليا من 
الثاني الى اخلامس. في املقابل، فإن 
روما بقيادة مدربه احملنك كالوديو 
رانييري وقائده الفذ فرانشيسكو 
توتي لم يخس����ر اي مباراة منذ 
نوفمبر املاضي )فاز في 7 وتعادل 
في 3( ويأم����ل في احملافظة على 
سجله خاليا من الهزائم امام فريق 
العجوز. ويلعب كاتانيا  السيدة 

مع بارما.

إسبانيا

تخلو املرحلة التاسعة عشرة 
من الدوري االسباني من املباريات 
القوية لفرق الصدارة، وبالتالي من 
املرجح احتفاظ برشلونة صاحب 
املركز االول بفارق النقاط اخلمس 
ال����ذي يفصله غرمي����ه التقليدي 

ومنافسه املباشر ريال مدريد.
ويحل الفري����ق »الكاتالوني« 
ضيفا على بل����د الوليد احد فرق 
الذيل واالول مرشح فوق العادة 

للعودة بنقاط املباراة الثالث.
وكشف صانع العاب برشلونة 
املتألق تشابي »منلك فارقا يبلغ 
خمس نقاط وهو يعطينا االمان 
والثقة بالنفس، في املقابل ال ميكننا 
التراخي على االطالق وسنحاول 
ان نوسع الفارق عن ريال مدريد 

وڤالنسيا«.
ويعاني الفريق الكاتالوني من 
الوسط باصابة  النقص في خط 
س����يرجيو بوس����كيتس وغياب 
العاجي يايا توريه واملالي سيدو 
كيتا بسبب مشاركتهما في بطولة 
ف����ي انغوال، بيد  االمم االفريقية 
ان تش����ابي واثق م����ن قدرة احد 
املدافعني عل����ى اللعب الى جانبه 
وقال في هذا الصدد »لطاملا لعب 
رافايل ماركيز في خط الوس����ط 
عبر السنني، واالمر ينطبق ايضا 
على شيغرينسكي وعلى جيرار 
بيكيه الذي لعب هذا الدور عندما 
كان في صفوف سرقسطة، وبالتالي 
لدينا العديد من اخليارات«. ولم 
يفز بلد الوليد سوى مرة واحدة 
العش����ر االخيرة  ف����ي مبارياته 
وسيكون صعبا عليه وقف زحف 
مهاجمي برشلونة بقيادة املتألق 
ليونيل ميسي والسويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش والفرنسي تييري 
هنري واكتشاف املوسم بدرو. وفي 
املباريات االخرى، يلتقي اشبيلية 
مع امليريا، وديبورتيڤو ال كورونا 

مع اتلتيك بلباو.
وفي كأس اسبانيا، فاز راسينغ 

سانتاندر على ضيفه اوساسونا 
2 - 1 في ذهاب الدور ربع النهائي 
من مسابقة كأس اسبانيا. وسجل 
غونزالو كولسا )60( والسنغالي 
بابا كولي ديوب )84( هدفي راسينغ 
سانتاندر، واالوروغوياني والتر 
باندياني )88( هدف اوساسونا. 
وتق����ام مباراة االي����اب منتصف 
االسبوع املقبل. وعاد سلتا ڤيغو 
بتع����ادل ثمني م����ن مباراته ضد 
اتلتيكو مدريد على ملعب االخير 
»ڤيسنتي كالديرون« في العاصمة. 
افتتح سلتا التسجيل مبكرا عبر 
تراش����وراس في الدقيقة الثالثة، 
وجنح اتلتيكو مدريد التي حتسنت 
عروضه في اآلونة االخيرة بواسطة 
العب وسطه البرتغالي ثياغو )11( 

املنتقل اليه حديثا.

 إنجلترا

يستغل مان يونايتد انشغال 
تشلسي املتصدر في مسابقة كأس 
اجنلترا لالنقضاض على الصدارة 
عندما يخوض مباراته املؤجلة ضد 
هال سيتي. وميلك مان يونايتد 
47 نقطة في املركز الثالث بفارق 
نقطة واحدة عن كل من ارسنال 
الذي اعتلى الصدارة بفضل فوزه 
على بولتون منتصف االس����بوع 
احلالي، لكن فوزه على هال سيتي 
سيمنحه الصدارة مؤقتا كونه لعب 

مباراتني اكثر من تشلسي.
وبعد ان خاض مباراة الذهاب 
من الدور نص����ف النهائي لكأس 
رابطة االندية االجنليزية احملترفة 
منتصف االسبوع بتشكيلته الكاملة 
ضد جاره مانشستر سيتي )1 - 
2(، فإن مدرب مان يونايتد السير 
اليكس فيرغس����ون قد يلجأ الى 
اراحة بعض العبيه االساس����يني 
في محاول����ة الدخ����ار جهودهم 
ملباراة االياب منتصف االسبوع 
اليوم املدافع ريو  املقبل. ويعود 
فرديناند بعد غيابه لالصابة منذ 
اكتوبر املاضي. في املقابل، يعاني 
هال سيتي في اسفل الترتيب من 
شبح الهبوط وقد ضم الى صفوفه 
املهاجم املصري الدولي عمرو زكي 
على س����بيل االعارة حتى نهاية 
املوسم لتدعيم الفريق. بيد ان زكي 
لن يشارك ضد مان يونايتد ألنه 

ليس في كامل لياقته البدنية.

 المانيا

تخوض فرق الصدارة اختبارات 
التاس����عة  صعبة خالل املرحلة 
عش����رة من الدوري االملاني وقد 
تشهد تغييرا ألن هناك مواجهات 
من العيار الثقيل وابرزها بني بايرن 
ميونيخ ومضيفه ڤيردر برمين 
السادس، ودورمتوند مع ضيفه 

هامبورغ.
فعلى ملعب »فيسر شتاديون«، 
يبحث بايرن ميونيخ عن مواصلة 

مسلسل انتصاراته املتتالية التي 
بلغت سبعة على التوالي في جميع 
املسابقات و5 على التوالي خارج 
ملعبه )11 مباراة على التوالي دون 
هزمية(، لكن مهمته لن تكون سهلة 
على االطالق امام فريق لم يفز عليه 
في املواجهات االربع السابقة بينهما 
كما انه لم يخرج فائزا امامه سوى 

مرتني في آخر ثماني مباريات.
ويدخل النادي »الباڤاري« الذي 
يتخلف عن الصدارة بفارق نقطتني 
فقط، الى »فيسر شتاديون« وذكرى 
20 سبتمبر 2008 عالقة في اذهانه 
عندما احلق به فريق املدرب توماس 
شاف هزمية قاسية جدا في ميونيخ 

.2 - 5
وفشل بايرن خالل محاولتيه 
الس����ابقتني في حتقيق ثأره من 
الفريق »االخضر« ألنه تعادل معه 
0 - 0 في اياب املوسم املاضي و1 
- 1 هذا املوسم في »اليانز ارينا«، 
وهو يبحث عن استرداد اعتباره 
مسلحا باستعادة خدمات جنمه 
الفرنسي فرانك ريبيري ومعوال 
على فترة عدم التوازن التي مير بها 
برمين الذي خسر مبارياته الثالث 
االخيرة ما جعله يتخلف بفارق 

10 نقاط عن ليڤركوزن.
وكان م����ن املفترض ان يعود 
ريبي����ري الى املالعب في املرحلة 
السابقة امام هوڤنهامي، لكن النجم 
تعرض اللتهاب في اصبعي قدميه 
حرمه في املشاركة مع زمالئه في 
املعسكر التدريبي الذي اقامه بايرن 

في دبي خالل العطلة الشتوية.
ومن املتوقع اال يبدأ ريبيري 
الذي رجحت بعض التقارير انتقاله 
الى ريال مدريد االسباني الصيف 
املقبل ألنه لم ميدد حتى اآلن عقده 
احلالي )ينتهي في 2011(، مباراة 
اليوم اساسيا لكن من على مقاعد 
االحتي����اط قبل ان يزج به مدربه 
الهولن����دي لويس ف����ان غال في 

الشوط الثاني.
من ناحيته، يخوض شالكه الذي 
يحتل املركز الثاني بفارق نقطة 
عن ليڤركوزن اسهل االختبارات 
التي تواجه اصحاب املراكز اخلمسة 
االولى ألنه يحل ضيفا على بوخوم 
الثالث عشر. ويبحث فريق املدرب 
فيليكس ماغاث عن حتقيق فوزه 
الرابع على التوالي والثاني عشر 
هذا املوس����م لكي يبقى على اقله 
عل����ى بعد نقطة م����ن ليڤركوزن 
او يترب����ع على الصدارة في حال 
تعثر االخير. وتتوجه االنظار الى 
ملعب »سيغنال ايدونا بارك« الذي 
يحتضن موقعة نارية بني هامبورغ 
الرابع ومضيفه دورمتوند الذي ال 
يتخلف عنه سوى بفارق نقطة في 

املركز اخلامس.
ولن تكون املباراة سهلة على 
االطالق بالنس����بة لهامبورغ ألن 
مضيفه لم يذق طعم الهزمية منذ 

26 ديس����مبر املاضي عندما تلقى 
حينها خسارته الثالثة )على يد 
شالكه 0 - 1 في املرحلة السابعة(، 
علما ان الفريق »االصفر واالسود« 
حقق في املرحلة الس����ابقة فوزه 
اخلامس على التوالي وهو ينافس 
بقوة ألن يكون في املراكز الثالثة 
االولى املؤهلة الى مسابقة دوري 
ابطال اوروبا الت����ي توج بلقبها 
عام 1997 على حساب يوڤنتوس 

االيطالي.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
هرتا برلني اجلريح مع بوروسيا 
مونش����نغالدباخ، ونورمبرغ مع 
اينتراخت فرانكفورت، وماينتس 

مع هانوڤر.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )مباراة مؤجلة(

شو سبورت 61مان يونايتد - هال ستي

ايطاليا )المرحلة الحادية والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +81كاتانيا - بارما

اجلزيرة الرياضية +10:451يوڤنتوس - روما

اسبانيا )المرحلة التاسعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +86اشبيلية - امليريا

اجلزيرة الرياضية +102بلد الوليد - برشلونة

اجلزيرة الرياضية +122ديبورتيڤو - بلباو

كأس انجلترا
6اكرينغتون - وست هام

6استون ڤيال - برايتون

6بولتون - شيفيلد

6كارديف - ليستر 

6دربي كاونتي - دونكاستر

6ايڤرتون - برمنغهام

6نوتس كاونتي - ويغان

6بورتسموث - سندرالند

اجلزيرة الرياضية +3:453برستون - تشلسي

6ريدينغ - بيرنلي

6ساوثمبتون - ايبسويتش

اجلزيرة الرياضية +8:153توتنهام- ليدز

6وست بروميتش - نيوكاسل

6ولڤرهامبتون - كريستال

ألمانيا )المرحلة التاسعة عشرة(
5:30نورمبرغ - فرانكفورت

5:30هرتا برلني - مونشنغالدباخ

5:30ماينتس - هانوڤر

دبي الرياضية5:30بوخوم - شالكه

دبي الرياضية 5:301برمين - بايرن ميونيخ

دبي الرياضية 8:302دورمتوند - هامبورغ

كأس فرنسا
5غرونوبل - مونبلييه

5كوملار - ليل

7:45بوردو - أجاكسيو

8سانت لويس - سوشو

نائب رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

نادي الكويت الريا�ضي

واأع�ضاء اجلمعية العمومية وجميع منت�ضبي النادي

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

داعني املوىل عز وجل اأن يدخله ف�سيح جناته

ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان

بخال�ص العزاء اإىل ال�سيد

بقلـــوب مــوؤمـنـــة بقــــ�ساء اهلل وقــــدره

يـــتــقــدم

عبدالعزيز فهد املرزوق

واآل املرزوق الكرام
رئي�س جمل�س الإدارة

�ضالح فهد املرزوق
ع�سو اجلمعية العمومية بالنادي


