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 إدين دزيكو 

 قمة تقليدية مصيرية بين مان يونايتد «المنتشي» وليڤربول «الجريح»
 ريال مدريد لتأكيد تفوقه على ڤياريال ونابولي لتعميق جراح يوڤنتوس

 تتجه األنظـــار اليوم إلى املواجهة النارية بـــني ريال مدريد الثاني 
وڤياريال الثالث في قمة املرحلة الثامنة عشـــرة من الدوري االسباني 
لكرة القدم على ملعب «سانتياغو برنابيو»، يسعى ريال مدريد إلى 
تأكيد تفوقه على ضيفه ڤياريال وحتقيق فوزه السابع على التوالي 
على فريق «الغواصة الصفراء» وذلك من اجل احملافظة على اقله 
على فارق النقطتني الذي يفصله عن غرميه برشلونة املتصدر. 
ويدخل النادي امللكي الى هذه املواجهة مبعنويات مهزوزة نوعا ما 
بعد تلقيه الهزمية الثانية فقط له بقيادة 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 
تلك التي مني بها على يد برشلونة ٠ 
ـ ٥، وجاءت أمام مضيفه ليفانتي ٠ ـ 
٢ في إياب الدور 
النهائي  ثمـــن 
مـــن الـــكأس، 
ان ذلـــك لم  إال 
مينعه من مواصلة 
املشوار ألنه فاز ذهابا 

بنتيجة ساحقة ٨ ـ ٠.
  في املقابل، يدخل ڤياريال 
الى املباراة مبعنويات مرتفعة جدا 
بعدما قدم مباراة رائعة امام ڤالنسيا 
على ملعبه «ال مادريغال» حيث عاد من 
بعيد وانتزع بطاقة التأهل الى ربع النهائي 
الكأس بعدما حول تخلفه بهدفني نظيفني الى فوز 
مثير ٤ـ  ٢ (لقاء الذهاب ٠ـ  ٠)، ومن املؤكد ان هذه املباراة 
ستكون االمتحان األصعب الذي يخوضه ريال مدريد على 
أرضه هذا املوســـم، وهو يأمل ان يخرج منها بالنقاط 
الثالث لكي يحقق فوزه التاسع بني جماهيره من 
أصل تسع مباريات. ويبحث ريال مدريد عن 
حتقيق فـــوزه اخلامس على التوالي، وعن 
تأكيـــد تفوقه التام على ڤياريال الذي لم 
يذق طعم الفوز على النادي امللكي في 
العاصمة مدريد في أي مناسبة منذ 
صعوده الى دوري األضواء. ومهما 
كانت نتيجة هذه املباراة سيحتفظ 
ڤياريال مبركـــزه الثالث ألنه 
يتقدم حاليا بفارق ٥ نقاط 
عن ڤالنسيا الرابع الذي يحل 
بـــدوره ضيفا على جاره 

ليفانتي اجلريح.
يلعـــب    وبـــدوره 
اسبانيول اخلامس 
مع ضيفه اجلريح 
سرقسطة، ويأمل 
الفريق الكاتالوني 
ان يستعيد توازنه 
بعد ثـــالث هزائم 
متتالية في الدوري، 
الى خروجه  إضافة 
الكأس  من مســـابقة 
اتلتيكو  علـــى يـــد 
مدريد. وفي املباريات 
األخرى، يلعب مايوركا 
مع امليريا، واوساسونا 
مع خيتافي، وراسينغ 
سانتاندر مع سبورتينغ 
واالثنـــني  خيخـــون، 
اتلتيكو  هيركوليس مـــع 

مدريد.

  إيطاليا

ميالن    يخـــوض 
املتصدر اختبارا 
ال يخلـــو من 
أمام  صعوبة 

ضيفه اودينيزي في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري االيطالي التي 
تقام جميـــع مبارياتها اليوم. وكان ميالن قد ابتعد في الصدارة بفارق 
خمس نقاط عن مالحقه اجلديد التسيو الذي استفاد بدوره من هزمية 
نابولي امام انتر ميالن حامل اللقب ١ ـ ٣. ويستضيف نابولي منافسه 
يوڤنتوس. ويبحث نابولي عن اســـتعادة مركـــز الوصيف من بوابة 
يوڤنتوس الذي تلقى بدوره هزمية ثقيلة جدا على أرضه وبني جماهيره 
على يد بارما ١ـ  ٤، ما وضع مدربه لويجي دل نيري حتت املجهر. وتخلى 
يوڤنتوس بهزميته الثالثة هذا املوسم عن مركزه الرابع ملصلحة روما 
الذي يفتتح املرحلة مبباراة مبكرة جتمعه مبضيفه ســـمبدوريا على 
ملعب «لويجي فيراريس». وعلى ملعب «اجنيلة ماسيمينو»، يحل انتر 
ميالن حامل اللقب ضيفا على كاتانيا مبعنويات مرتفعة جدا بعدما حقق 
بداية جيدة مع مدربه اجلديـــد البرازيلي ليوناردو. ورفع انتر املتوج 
الشهر املاضي بلقب بطل العالم لألندية، رصيده الى ٢٦ نقطة في املركز 
السابع. وفي املباريات األخرى، يلعب كييڤو مع باليرمو، والتسيو مع 
ليتشي، وفيورنتينا مع بريشيا، وبارما مع كالياري، وباري مع بولونيا، 

وتشيزينا مع جنوى.

  كأس إنجلترا

  يشهد الدور الثالث من مسابقة كأس اجنلترا قمة تقليدية بني الغرميني 
مان يونايتد حامل الرقم القياســـي بعدد األلقاب (١١) وضيفه ليڤربول 
في مباراة  أولى للمدرب اجلديد كيني دالغليش. وستكون املواجهة مان 
يونايتد متصدر الدوري وليڤربول الوحيدة بني فريقني من الدوري املمتاز 
في هذا الدور من املســـابقة األعرق في العالم والتي توج بلقبها املوسم 

املاضي تشلسي الذي سيستضيف ايبسويتش من الدرجة األولى. 
  وســـتكون هذه املواجهة مهمة جدا لدالغليش في أولى مبارياته مع 
ليڤربول  وســـيكون من الصعب على ليڤربول ان يخرج فائزا من هذه 
املواجهة ألن مان يونايتد عازم على جتنب ســـيناريو املوســـم املاضي 
عندما ودع املســـابقة من الدور ذاته على يد ليدز يونايتد. وأملح مدرب 
مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون انه يعتزم إشراك تشكيلته 
األساسية في هذه املباراة ألن فريقه يريد مواصلة املشوار في املسابقة 

بهدف استعادة اللقب الغائب عنه منذ ٢٠٠٤. 
  ويواجه مدرب تشلســـي االيطالي كارلو انشيلوتي ضغوطا كبيرة 
وسيقال من منصبه بشكل شبه مؤكد في حال فشل النادي اللندني في جتاوز 
حاجز ايبسويتش اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج»، وذلك بعد تراجع 
فريقه الى املركز اخلامس في الدوري اثر خسارته في منتصف االسبوع 
امام ولفرهامبتون  ٠ـ  ١، ويلعب مانشستر سيتي مع ليستر، وتوتنهام 

مع تشارلتون. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس انجلترا (الدور الثالث) 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٤:٣٠  مان يونايتد ـ ليڤربول 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٤:٣٠  توتنهام ـ تشارلتون 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٦  تشلسي ـ إبسويتش تاون 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٧  ليستر ـ مانشستر سيتي 

 اسبانيا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٧  اسبانيول ـ سرقسطة 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٧  مايوركا ـ امليريا 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٧  اوساسونا ـ خيتافي 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٧  راسينغ - سبورتينغ خيخون 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  ريال مدريد ـ ڤياريال 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ليفانتي ـ ڤالنسيا 

 إيطاليا (المرحلة التاسعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  سمبدوريا ـ روما 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  ميالن ـ اودينيزي 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٥  كييفو ـ باليرمو 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ٥  التسيو ـ ليتشي 

 ٥  فيورنتينا ـ بريشيا 

 ٥  بارما ـ كالياري 

 ٥  باري ـ بولونيا 

 ٥  تشيزينا ـ جنوى 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٥  كاتانيا - انتر ميالن 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  نابولي ـ يوڤنتوس 

 اإلنفلونزا سر
   غياب رونالدو

 كرويف: رونالدو 
مثير لالهتمام ولكنه 

ليس مثل ميسي

 غاب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو جنم ريال مدريد عن 
مواجهة ليفانتي اخلميس املاضي 
في إياب دور الـ ١٦ لكأس ملك 
إسبانيا بسبب تعرضه لنزلة 
انفلونــــزا. ولم يغب رونالدو 
عن أي من مباريات ريال مدريد 
حتت قيــــادة مواطنه جوزيه 
مورينيو منذ بداية املوســــم. 
من جانب اخر يواجه رونالدو 
هذه األيام ضغوطات كبيرة من 
املــــرأة التي حملت ابنه والتي 
تريد أن ترى ابنها، واعلنت ام 
الطفل عن ندمها على إعطائه 
الوصاية على الطفل وأنها اآلن 
تتصل باستمرار به السترجاع 
ابنها مقابل عرض تقوم خالله 

بارجاع املبلغ كامال.
 أعرب األسطورة الهولندية يوهان 
كرويف عن اعتقـــاده بأن رونالدو 
قادر على القيام بأمور كثيرة ومثيرة 
لالهتمام نظرا لقوته ولكنه حسب وصفه 

ليس لديه مجموعة متنوعة من تلك التي 
ميتلكها مهاجم برشلونة ليونيل ميسي.
وقال كرويف: «ميسي قادر في الوقت نفسه 
على ملس الكرة ثالث مرات وتغير وتيرة 
اللعب في حني أن هذا األمر مستحيل على 

رونالدو، املســـألة ليست مسألة أفضل أو 
أسوأ ولكنها مسألة عطاء». 

 ريدناب يريد حسم انتقال بيكام إلى توتنهام كوالياريال يغيب عن يوڤنتوس وطوني بديًال له
 كشــــف مدرب توتنهام اللندني 
هاري ريدناب انه يريد حسم صفقة 
ضم قائد املنتخب اإلجنليزي السابق 
ديڤيد بيكام الى فريقه في عطلة نهاية 
االسبوع احلالي على سبيل االعارة 
ملدة شــــهرين من لوس اجنيليس 
غاالكسي االميركي. ودخل توتنهام 
ولوس اجنيليس غاالكسي منذ بداية 
االسبوع احلالي في مفاوضات من 
اجل التوصل الى اتفاق بشأن بيكام، 
وبدا ريدناب واثقا من امتام الصفقة 
رغم بعض املشاكل «اللوجستية» 
الناجمة عن فترة االعارة لشهرين 
فقط، واضاف ريدناب «اعتقد ان هناك 
احتماال ان يكون هنا (في لندن) اليوم 
االحد اذا كان الكالم الذي ســــمعته 
صحيحا. الفريقان يتفاوضان وهناك 
فرصة جيدة لتحقيق هذا االمر». ومن 
املرجح ان يحضر بيكام الى ملعب 
«وايت هارت الين» من اجل متابعة 
مباراة توتنهام مع تشارلتون اليوم 
في الدور الثالث من مسابقة الكأس 

احمللية، وهذا ما متناه ريدناب. 
  واذا جنح توتنهام في احلصول 
علــــى خدمــــات بيكام خــــالل فترة 
توقف الدوري االميركي، فسيتمكن 
من املشاركة مع الفريق اللندني في 
مباراتــــه املقبلة في الدوري احمللي 
وســــتكون امام فريقه السابق مان 
يونايتد. وكان ريدناب نفى مؤخرا ان 
يكون الهدف من االستعانة بخدمات 
النجم االجنليزي البالغ من العمر ٣٥ 
عاما جتاريا، مضيفا «لن يأتي الى 
هنا من اجل بيع القمصان فحسب. 
ان انتقاله لفترة وجيزة لن يسمح 

ببيع الكثير من القمصان» 

 تعرض يوڤنتوس لضربة قاسية بعد اصابة مهاجمه 
الدولي فابيو كوالياريال بتمزق في اربطة ركبته خالل 
املباراة التي خسرها فريقه على ارضه امام بارما (١ - ٤) 
في الدوري احمللي، وابتعاده عن املالعب حتى نهاية 
املوسم. وتعرض املهاجم البالغ من العمر ٢٧ عاما لهذه 
االصابــــة بعد ٣ دقائق فقط على انطالق املباراة التي 
تراجع على اثرها فريقه الى املركز اخلامس، متخلفا 
بفارق ٨ نقاط عن ميالن املتصدر.وكشفت الفحوصات 
التي خضع لها مهاجم اودينيزي الســــابق انه يعاني 
من متزق في اربطة ركبته وأنه سيبتعد عن املالعب 

لفترة تتراوح بني ٤ و٦ اشهر.
  وتعاقد يوڤنتوس الذي سيفتقد ايضا العب وسطه 
البرازيلي فيليبي ميلو في مبارياته الثالث املقبلة في 
الدوري بســــبب طرده امام بارما، مع مهاجم جنوى 
الدولي السابق لوكا طوني ملدة عام ونصف العام من 

اجل ســــد فراغ غياب كوالياريــــال وذلك بعد اجتيازه 
للفحص الطبي الروتيني. وسجل طوني (٣٣ عاما) ٣ 
اهداف هذا املوسم مع جنوى الذي انتقل اليه من بايرن 
ميونيخ االملاني، و١٦ هدفا في ٤٧ مباراة مع منتخب 
بــــالده. وكان طوني انتقل الى روما في يناير املاضي 
على سبيل االعارة من بايرن ميونيخ بعد املشاكل التي 
واجهها مع مدرب النادي «الباڤاري» الهولندي لويس 
ڤان غال. وفســــخ بايرن ميونيــــخ في يوليو املاضي 
العقد الذي كان يربطه مبهاجم فيورنتينا السابق حتى 
يونيو ٢٠١١. ويتطلع يوڤنتوس إلى تعزيز صفوفه عبر 
ضم دييغو فورالن مهاجم منتخب أوروغواي وفريق 
أتلتيكو مدريد االسباني.وقالت صحيفة «ال غازيتا ديللو 
ســــبورت» ان مدير النادي جيوسيبي ماروتا يتطلع 
إلى ضم فورالن في فترة االنتقاالت الشتوية احلالية 

لتعويض غياب كوالياريال بسبب اإلصابة. 

  بيريز لن يدعم صفوف ريال مدريد

 بيبي يغيب نحو شهر لإلصابة

 مانشستر سيتي يتعاقد مع دزيكو
 أعلن نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي لكرة القدم أنه 
تعاقــــد مع املهاجم إدين دزيكو من ڤولفســــبورغ األملاني 
مقابــــل ٢٧ مليون جنيه إســــترليني (٤٢ مليون دوالر). 
ووافق الالعب البوســــني البالغ من العمر ٢٤ عاما على 
توقيع عقد ملدة أربعة أعوام ونصف العام، وميكن أن يبدأ 
املشــــاركة مع الفريق اإلجنليزي في املباراة املقررة أمام 
ولڤرهامبتون في ١٥ اجلاري. وقال دزيكو في تصريحات 
نشرها مانشســــتر في موقعه على اإلنترنت «إنني على 
اتصال بالنادي منذ فترة طويلة تعود إلى الصيف املاضي، 
لكن ڤولفسبورغ لم يكن يريد بيعي قبل اآلن». وأضاف «ترددت 
الكثير من الشائعات في الصحف لكنني حسمت أمري. هذا 
شيء مهم، ألنك إذا فكرت كثيرا في االحتماالت فإن ذلك 
ســــيصيبك باالرتباك وميكن أن يؤثر على أدائك. 
دائما ما كنت منجذبا لالنضمام إلى مانشستر 

سيتي».

 ماكيدا يتمرن مع سمبدوريا

  أكد رئيس نادي ريال مدريد االســــباني فلورنتينو بيريز عدم 
اعتزامــــه انفاق أي أموال خالل فترة االنتقاالت الشــــتوية احلالية 
لتدعيم صفوف الفريــــق مبهاجم، ليترك املدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو مضطرا الستكمال املوسم مبا لديه من العبني.
  ونقلت صحيفة «ماركا» عن رئيس نادي ريال مدريد قوله «لن 
نتعاقد مع أي مهاجم».وجاءت الرسالة املختصرة لبيريز في أعقاب 
مطالبة مورينيو أكثر من مرة بتخصيص مبلغ مالي ضخم لتعزيز 
صفوف النادي امللكي مبهاجم.ويغيب املهاجم األرجنتيني غونزالو 

هيغوين عن املالعب شهرين على األقل بسبب اإلصابة. 

 اعلــــن نادي ريال مدريد االســــباني في املوســــم املاضي وثاني 
الترتيب احلالي ان مدافعه الدولي البرتغالي بيبي سيغيب نحو شهر 
إلصابته بتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى. وذكر ريال مدريد 
على موقعه في شبكة االنترنت «سيغيب ملدة ٤ اسابيع وسنراقب 
تطور حالته». وخضع بيبي (٢٧ عاما) لفحص بالرنني املغناطيسي 
قبل التدريب فأظهر اصابته بتمزق عضلي. وكان بيبي قد حل محل 
مواطنه ريكاردو كارڤاليو في الدقيقة ٤٧ من مباراة اياب الدور ثمن 
النهائي في مسابقة كأس اسبانيا امس ضد ليڤانتي والتي خسرها 

فريقه ٠ - ٢، لكنه تأهل الى ربع النهائي لفوزه ذهابا ٨ - ٠.

 كشفت وسائل االعالم االيطالية ان املهاجم الشاب فيديركو ماكيدا 
مترن مع سمبدوريا بانتظار وضع اللمسات االخيرة على صفقة اعارته 
الى االخير من مــــان يونايتد االجنليزي. ويأمل ماكيدا (١٩ عاما) ان 
حتســــم صفقة اعارته في الساعات القليلة املقبلة من اجل املشاركة 
مع سمبدوريا في مباراته اليوم مع روما في الدوري االيطالي. اما في 
حال تأخر املعامالت القانونية فســــيكون على ماكيدا االنتظار حتى 
االسبوع املقبل عندما يتواجه سمبدوريا مع التسيو، اي الفريق الذي 

تأسس فيه املهاجم الواعد. 

 أقال نادي ليڤربول االجنليزي مدربه روي هودجســــون امس، وعني مكانه جنمه 
الســــابق االسكتلندي كيني دالغليش لالشــــراف على الفريق خالل مباراته ضد مان 
يونايتد اليوم في الدور الثالث من كأس اجنلترا. وسيستمر دالغليش في مهامه حتى 
نهاية املوسم.وأصدر رئيس النادي رجل االعمال االميركي جون هنري بيانا رسميا 
على موقع النادي الرسمي جاء فيه «نحن ممتنون للجهود التي بذلها روي هودجسون 
على رأس اجلهاز الفني في االشهر الستة االخيرة، لكن الطرفني توصال الى اقتناع بانه 

من االفضل وضع حد لهذا التعاون.نتمنى له حظا سعيدا في املستقبل».

 ليڤربول يقيل هودجسون ويعين دالغليش 
 حصل االيطالي روبرتو مانشيني املدير الفني ملانشستر سيتي 
والفرنسي ســــمير نصري العب خط وسط ارسنال على جائزة 
افضل مدرب والعب على التوالي في الدوري االجنليزي لشــــهر 
ديسمبر املاضي. وجاء حصول مانشيني على جائزة افضل مدرب 
بعد ان حقق الفوز في ٤ مباريات من اصل ٥ خاضها مانشســــتر 
سيتي الشهر املاضي، اما نصري فكان افضل العبي ارسنال منذ 

بداية املوسم، كما انه ظهر مبستوى مذهل في ديسمبر. 

 مانشيني ونصري األفضل في ديسمبر

 نجم ريال مدريد 
  كريستيانو رونالدو  

 ديڤيد بيكام 

 حارس ليڤربول بيبي رينا يخطف الكرة قبل  مهاجم مان يونايتد واين روني  


