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(ا.ف.پ)   هدف العب ريال مدريد مسعود اوزيل في مرمى اتلتيكو مدريد 

 ثالثية ريال مدريد تقهر أتلتيكو «العنيد» في «دربي» مجنون
 حقق ريال مدريد فوزا صريحا 
على جاره اتلتيكــــو مدريد ٣ ـ ١، 
وفاز امليريا بصعوبة على ضيفه 
ديبورتيڤــــو ال كورونــــا ١ـ  ٠ اول 
من امس فــــي ذهاب الــــدور ربع 
النهائــــي من كأس اســــبانيا لكرة 
القدم. في املبــــاراة االولى، افتتح 
االوروغوياني دييغو فورالن افضل 
العب في مونديال ٢٠١٠ في جنوب 
افريقيا، التســــجيل للضيوف في 
وقت مبكــــر (٧)، وأدرك صاحب 
األرض التعادل بعد ٧ دقائق ايضا 
عبر املدافع سيرجيو راموس (١٤). 
وفي الشوط الثاني، منح البرتغالي 
كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب 
الهدافني في الدوري، الفريق امللكي 
التقدم بتسجيله الهدف الثاني (٦١)، 
وعزز االملاني من أصل تركي مسعود 
اوزيــــل هذا التقدم بهدف ثالث في 
الدقيقة االخيرة ليخرج ريال مدريد 

بفوز صريح ٣ ـ ١.
  وفــــي املباراة الثانية، ســــجل 
النرويجي كنوت اوالف رينداروي 
الهدف الوحيد خطأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة ٣٤. وكان برشــــلونة 
ســــحق ضيفه ريــــال بيتيس من 
الدرجة الثانية ٥ ـ ٠، فيما تعادل 
ڤياريال مع اشبيلية حامل اللقب 

٣ ـ ٣ في افتتاح املنافسات.
  وتنطلق املرحلة الـ ١٩ من الدوري 
االسباني اليوم حيث يلتقي ڤياريال 
الثالث مع اوساســــونا، وخيتافي 
مع ريال سوسييداد، وسرقسطة 
مع ليفانتي، وسبورتينغ خيخون 
مع هيركوليس، واتلتيك بلباو مع 
راسينغ سانتاندر، واشبيلية مع 

اسبانيول.

  إنجلترا

  يحل أرســــنال الذي كانت آخر 
خسارة له في الدوري على يد مان 
يونايتد بالذات وبنتيجة كبيرة ٠ 
ـ ٤، ضيفا على وست هام صاحب 
املركــــز األخير والــــذي اقترب من 
الهبوط اليوم فــــي املرحلة الـ ٢٣ 
من الــــدوري االجنليزي. واليزال 
ارسنال الثالث (٤٠ نقطة) في دائرة 
املنافسة على اللقب وهو يأمل في 
إعادة الوصل مع االنتصارات بعد 
نتيجتني مخيبتني أمام فريقني من 
الدرجة االولى: خسارة خارج أرضه 
في كأس الرابطة في ذهاب نصف 
النهائي امام ايبسويتش تاون ٠ـ  ١، 
وتعادل على ملعبه «ستاد االمارات» 
في الدور الثالث من مسابقة كأس 

اجنلترا مع ليدز يونايتد ١ ـ ١.
  وسيحاول تشلسي حامل اللقب 
وصاحب املركز اخلامس حاليا (٣٥ 
نقطة) حتقيق صحــــوة تبدأ مع 
ضيفه بالكبيرن لتفادي خســــارة 
النقاط او نزيفهــــا بعد ان أبعدته 
قليال عن املنافســــة اثر تعادل مع 
أستون فيال (٣ ـ ٣) وخسارة غير 
متوقعة امام ولڤرهامبتون ٠ـ  ١ في 
املرحلتني السابقتني.ويلعب اليوم 
ايضا ستوك ســــيتي مع بولتون، 
ووســــت بروميتــــش البيون مع 

بالكبول، وويغان مع فوالم.

  إيطاليا

  حلق يوڤنتــــوس بإنتر ميالن 
اللقــــب وباليرمــــو وبارما  حامل 
الى الدور ربــــع النهائي من كأس 

الـ ١٧ قبــــل االخير. وفي املباريات 
االخرى، يلعب اليوم نورمبرغ مع 
بوروسيا مونشنغالدباخ، وفيردر 
برمين مع هوفنهامي، وسانت باولي 

مع فرايبورغ.

  فرنسا

  ال تختلف أهداف باريس سان 
جرمان الثاني (٣١ نقطة) عن غيره 
انه  الطامحة خصوصا  الفرق  من 
لم يعانق كأس البطولة منذ ١٩٩٤، 
لذلك سيحاول كسب اول ٣ نقاط 
في االيــــاب على حســــاب ضيفه 
سوشــــو اليوم في املرحلة الـ ٢٠ 
من الدوري الفرنســــي، على غرار 
ليون الرابــــع (٣١ نقطة) ومحتكر 
اللقب مــــن ٢٠٠٢ الى ٢٠٠٨ عندما 
يستضيف لوريان، او رين الثالث 
(٣١ نقطة ايضا) عندما يستضيف 
ارل افينيون الوافد اجلديد واصحاب 
املركز االخير الــــذي لم يحقق اال 
فوزا واحدا في بطولة الكبار.ويلعب 
اليوم اوكسير مع موناكو، وبريست 
مع كاين، ولنس ـ ســــانت اتيان، 
ومونبلييه مع ڤالنسيان، وتولوز 

مع نانسي. 

إيطاليــــا بفوزه كاتانيــــا ٢ ـ ٠ في 
الدور ثمن النهائي. ومنح الدولي 
الصربي ميلوس كراسيتش التقدم 
ليوڤنتوس في الدقيقة ٣٤، وعزز 
سيموني بيبيه تقدم السيدة العجوز 
بهدف ثان في الدقيقة ٥٤. وشهدت 
املباراة عودة القائد وحارس مرمى 
املنتخب االيطالي جانلويجي بوفون 
الــــى املالعب بعد غياب ٧ اشــــهر 
وحتديدا منــــذ اصابته في املباراة 
االولى اليطاليا في املونديال اجلنوب 

افريقي الصيف املاضي.
  وتستكمل مباريات الدور ثمن 
النهائي األسبوع اجلاري، فيلعب 
الثالثــــاء نابولــــي مــــع بولونيا، 
واالربعاء سمبدوريا مع اودينيزي 
وروما مع جاره التسيو، على ان 
يختتم هذا الــــدور اخلميس بلقاء 
الدوري مع ضيفه  ميالن متصدر 

باري.
  وفي املرحلة الـ ٢٠ من الدوري 
االيطالي يبدو انتر ميالن السابع 
(٢٩ نقطة) وحامل اللقب في املواسم 
الـ ٥ االخيرة بقيادة املدرب اجلديد 
البرازيلــــي ليونــــاردو قريبا من 
استعادة الثقة بالنفس اليوم. ويبدأ 

عن املخضرم هانــــز يورغ ـ بوت 
اعتبارا من مباراة اليوم. وتناول 
ڤان غال موضوع كرافت قائال: «لقد 
تطور كثيرا في األشــــهر االخيرة 
وفي العديد من النواحي، واعتقد 
اننا سنكون افضل في وجوده في 
املرمى. انــــا اثق به متاما. بامكانه 
حتمل هذه الضغوط». وكان كرافت 
الذي لم يخض اي مباراة في الدوري 
االملاني، قدم اداء مميزا مع النادي 
الباڤاري خــــالل مباراتيه في دور 
املجموعات من مسابقة دوري ابطال 
اوروبا امام رومــــا االيطالي وبال 
السويسري. ويأمل كرافت في ان 
يكون مصيــــره أفضل من ميكايل 
رينسينغ الذي اعتبره اجلميع انه 
خير خلف للحارس الكبير أوليڤر 
كان لكنه قدم اداء متواضعا ما دفع 
الباڤاري املوســــم املاضي  النادي 
الى االســــتعانة بخدمــــات يورغـ  
بــــوت (٣٧ عاما) وجعله احلارس 
االساسي. وتبرز في هذه املرحلة 
ايضا مواجهة شــــالكه العاشر مع 
ضيفــــه هامبورغ التاســــع، فيما 
يحل ماينتــــس الثاني ضيفا على 
اجلريح شتوتغارت صاحب املركز 

 ينطبق املثل الشعبي «مصائب 
قوم عند قوم فوائد» على فرانك 
ريبيري جنم منتخب فرنســــا 
وبايرن ميونخ األملاني، وزاهية 
دهار فتاة الليل الفرنسية، فمنذ أن 
مت الكشف عن العالقة بني ريبيري 
وزاهيــــة (١٩ عامــــا) لم تتوقف 
الكوارث عن السقوط على رأس 
ريبيري، فاستبعد من املنتخب 
الفرنسي، ومثل أمام القضاء بتهمة 
إقامة عالقة مع قاصر، وفى املقابل، 
العروض  انهالت على «زاهية» 
الفرنســــية  التلفزيونات  مــــن 
واألملانية باملاليني للكشــــف عن 
قصة عالقتها بريبيري. وكشفت 
الفرنسية  صحيفة «التريبون» 
االقتصادية أن زاهية ســــتطرح 
في األيــــام القليلة املقبلة ماركة 
مالبس داخلية حتمل اسمها من 
إنتاج مصانع رجل أعمال أملاني 

لتنضم هــــذه املاركة إلى ١٧ ماركة 
أخرى حتمل حاليا أسماء مشتقة من 
اسمها مثل «زاهية دورا» و«بريتى 
زاهيــــة» و«زاهية ديــــز» و«درمي 
باي زاهيــــة»، وأضافت املجلة أن 

 ميليتو يستعد للرحيل عن برشلونة 
واالنضمام إلى ملقة

  
  رددت وسائل اإلعالم االسبانية أن املدافع األرجنتيني جابريل ميليتو 
يســــتعد للرحيل عن صفوف برشــــلونة حامل لقب الدوري االسباني 
واالنضمام إلى صفوف ملقة. وذكرت صحيفة ســــبورت الكتالونية أن 
رحيل ميليتو بات «مسألة ساعات» ليس أكثر. ويعتقد أن ميليتو (٣٠ 
عاما) يســــعى للحصول على فرصة أكبر للعب من أجل تعزيز فرصته 
في املشاركة مع املنتخب األرجنتيني في بطولة كوبا أميركا في يوليو 

املقبل.

 مرسيدس يكشف عن سيارته 
  الجديدة مطلع فبراير المقبل

  
  أكد فريق مرسيدس املنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورموال ١ أنه سيعلن رسميا عن ســـيارة األسطورة األملاني مايكل 
شـــوماخر وزميله نيكو روزبرج، فـــي أول فبراير املقبل في مدينة 
ڤالنســـيا األسبانية، وأشـــار فريق مرســـيدس إلى أن الكشف عن 
السيارة اجلديدة سيتم خالل مستهل ثالثة أيام من التدريبات على 
مضمار ڤالنسيا، وينطلق املوســـم اجلديد لفورموال ١ في ١٣ مارس 

في البحرين. 

 شقيق روني ينضم إلى هنري
  في نيويورك ريد بولز

  
  ســـيلعب جون روني شقيق واين مهاجم مان يونايتد ومنتخب 
إجنلترا لكرة القدم في صفوف نيويورك ريد بولز االميركي هذا املوسم. 
واختير العب الوســـط جون (٢٠ عاما) الذي لعب على اخلصوص 
مع ماكليســـفيلد تـــاون من الدرجة الثانية، مـــن قبل فريق مهاجم 
منتخب فرنسا وبرشلونة السابق تييري هنري والعب وسط الفريق 
الكاتالوني الدولي املكســـيكي رافايل ماركيز في املرحلة الثانية من 
الفترة السنوية النتقاء املواهب الشابة، واجرى جون روني اختبارات 

املوسم املاضي في الواليات املتحدة مع سياتل وبورتالند.

املاركات تروج ملستحضرات  هذه 
جتميل وڤيديو كاسيت ودي ڤي دي 
وأقراص مدمجة وحقائب مدرسية 
وعرائس إلى جانب ماركات أخرى 

ألشياء أخرى. 

ان هناك اهتمام مغر من ريال مدريد لكن االمور 
لم تذهب حتى االن الى ابعد من حاجز االهتمام. 
وبدورها كشفت صحيفة «اس» االسبانية ان مدرب 

ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو. 

 نفى البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني 
لفريق ريال مدريد صحة أي شائعات تتحدث عن 
رغبة املارد االسباني في التعاقد مع مهاجم جديد، 
بسبب املستوى احلالي للمهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية. وقال مورينيو لصحيفة ماركا االسبانية إن 
مستوى بنزمية يقدم الكثير للفريق، وان احلاجة 
إلى مهاجم جديد يرجع إلى تعزيز مقاعد البدالء. 
وأوضح «البحث عن مهاجم جديد ليس بســـبب 
بنزمية، احتاج إلى تعزيز مقاعد البدالء». وتابع 
«إذا أخفقنا في إحضار املهاجم املطلوب، سيكون 
علينا االعتماد على مجموعة الالعبني احلاليني». 
وخضع األرجنتينـــي جونزالو هيغوين املهاجم 
االساسي لريال مدريد لعملية جراحية في الظهر 

ومن املرجح أن يغيب حتى نهاية املوسم.
  وعلى النقيض من تصريح مورينيو كشـــف 
وكيل اعمال هداف املنتخب االملاني وبايرن ميونيخ 
ميروسالف كلوزه ان ريال مدريد االسباني مهتم 
بالتعاقد مع موكله من اجل سد فراغ غياب هيغوين. 
واشار الكسندر شويت في تصريح لصحيفة «بيلد» 

اعتقد انه ميكننــــا احراز اللقب». 
وأشار ڤان غال الى انه انه لن يشرك 
غوستافو القادم من هوفنهامي منذ 
البداية ألنــــه «يجب أن يتأقلم مع 
فلســــفتنا». من جهــــة اخرى، أكد 
املدرب الهولندي ان احلارس الشاب 
توماس كرافت (٢٢ عاما) سيدافع 
عن مرمى النادي الباڤاري عوضا 

كل من ماينتس وليڤركوزن. وقد 
رأى مدربــــه الهولندي لويس ڤان 
غال انه في حال فوز فريقه مبباراة 
اليوم ستبقى حظوظه قائمة الحراز 
اللقب. واضاف ڤان غال «اذا فزنا في 
ڤولفسبورغ، سنبقي على حظوظنا. 
بالطبع يبتعــــد دورمتوند كثيرا، 
وهدفنا احتالل املركز الثاني، لكنني 

الثالثية (الدوري  مشوار صاحب 
والكأس احملليــــان ودوري أبطال 
أوروبــــا) لبلوغ الهدف املنشــــود 
بفوز في متناول اليد نظريا على 
ضيفه بولونيا الواقع حتت عبء 
الضرائب التي أدت حتى اآلن الى 
حسم ٣ نقاط من رصيده ليصبح 
٢٢ نقطة. كمــــا يلتقي نابولي مع 

فيورنتينا في مباراة قوية.

  ألمانيا

  يبدأ النادي الباڤاري العام اجلديد 
بحلوله ضيفا على ڤولفسبورغ في 
املرحلــــة الـ ١٨ من الدوري االملاني 
«بوندسليغا». ويتصدر دورمتوند 
الترتيب العام بفارق ١٠ نقاط عن 

 يوڤنتوس يلحق بالكبار إلى ربع نهائي الكأس.. وتشلسي يدخل موقعة بالكبيرن وأرسنال يواجه وست هام

 نابولي يعلق آماله على كافاني  بولونيا يعاقب بتقليص نقاط من رصيده
ــي دوري الدرجة األولى  ــس ف ــادي بولونيا املناف ــب ن  عوق
ــابقة،  اإليطالي لكرة القدم بتقليص نقطتني من رصيده في املس
بسبب تأخره عن دفع ضرائب ورواتب عندما تولى املالك السابق 
سيرجيو بورسيدا رئاسة النادي في يوليو املاضي، وكان االحتاد 
اإليطالي لكرة القدم قد عاقب بالفعل بولونيا بتقليص نقطة من 
ــمبر املاضي، وجرى إنقاذ النادي من اإلفالس  رصيده في ديس
ــتحوذت عليه مجموعة  ــمبر املاضي عندما اس في أواخر ديس
ــهم ماسيمو زانيتي، صاحب إحدى  من رجال األعمال على رأس
ــا  ــركات القهوة، وجرى تعيني املغني جياني موراندي رئيس ش
ــم، ميتلك  ــع بداية النصف الثاني من املوس ــا للنادي. وم فخري
بولونيا اآلن ٢٢ نقطة حصدها خالل ١٩ مباراة وال يفصله سوى 

أربع نقاط عن ثالث فرق تقبع في مؤخرة الترتيب.

ــة على مهاجمه األوروغوياني   يضع فريق نابولي آماال عريض
ــالن املتصدر. ورغم  ــة املطاردة مع مي ــون كافاني ملواصل إدينس
ــادة والثناء التي تنهال على كافاني في املوسم احلالي  عبارات اإلش
ــي مرمى يوڤنتوس عندما قاد  ــي ازدادت بعد أهدافه الثالثة ف والت
فريقه للفوز ٣- ٠ يوم األحد املاضي، مازال الالعب محتفظا بهدوئه 
ــعادة ألنني منحت السعادة  ــعر بالس وتواضعه. وقال كافاني «أش
ــجع  ــعر بأنها أصبحت مدينتي.. إنني مش ملدينة بأكملها والتي أش
ــأت في أوروغواي على املبادئ ولم أتغير،  لنابولي».وأضاف «نش
ــي: العائلة واألصدقاء واإلميان».  مبادئي وأولوياتي مازالت كما ه
ــي في ١٩ مباراة  ــر التي أحرزها كافان ــي األهداف الثالثة عش وتأت
خاضها مع نابولي في الدوري اإليطالي هذا املوسم ضمن ٢٠ هدفا 

سجلها الالعب في ٢٧ مباراة في مختلف البطوالت هذا املوسم. 
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 روغ يمهل الدول المرشحة الستضافة 
أولمبياد ٢٠٢٠ حتى سبتمبر

 البحث عن امرأة سرقت ٤٥ ألف دوالر
  من العبي كوستاريكا

 أعلن رئيس اللجنة االوملبية الدولية البلجيكي 
جاك روغ انه مت إعطاء الدول املرشحة الستضافة 
اوملبياد ٢٠٢٠ الصيفي مهلة حتى مطلع سبتمبر 

املقبل لكي تتقدم مبلفات ترشيحها.
  وحددت اللجنـــة التنفيذية التي انعقدت في 
لوزان برئاسة روغ ملدة يومني، ٧ سبتمبر عام ٢٠١٣ 
موعدا الختيار اسم البلد املضيف في جمعيتها 
العمومية في بوينس ايرس. ويتوجب على اللجان 
االوملبية احمللية تقدمي ملفات املدن املرشحة قبل 

األول من سبتمبر املقبل بحيث سيتم تقدمي هذه 
امللفات رسميا الى اللجنة االوملبية في ١٥ فبراير 
عام ٢٠١٢ لكي تتمكن في األسابيع التالية اإلعالن 

عن أسماء املدن التي ستبقى ضمن املنافسة.
  من جانب آخر أعلنت اللجنة االوملبية الدولية 
عن وقـــف عضوية غانـــا بســـبب «التدخالت 
السياسية» للحكومة في شؤون اللجنة االوملبية 
الوطنية ما قد يحرمها من املشاركة في اوملبياد 

٢٠١٢ في لندن. 

 تبحث الشرطة في بنما عن امرأة مجهولة الهوية 
ســــرقت ٤٥ ألف دوالر في صورة مقتنيات وأموال 
ســــائلة من العبي منتخب كوستاريكا لكرة القدم، 
وفقا ملا أكده رئيس إدارة التحقيقات مانويل مورينو، 
وقال مسؤول الشرطة في مؤمتر صحافي إنه يدرس 
شــــرائط الڤيديو األمنية في الفندق الذي يقيم به 
العبو كوســــتاريكا، وعلى رأس املشتبه بهم سيدة 
دخلت غرف الضيوف. وقامت الدخيلة التي لم تتحدد 
هويتها بعد باالستيالء على هواتف محمولة وأجهزة 
إلكترونية ومقتنيات وأموال من العديد من العبي 

كوستاريكا. ويبدو أن املرأة ادعت أنها زوجة املدير 
الفني األرجنتيني للفريق الكوســــتاريكي ريكاردو 
الفولبــــي، ووصفت العديد مــــن القطاعات احلادث 
بأنه «مشني»، وذلك قبل يوم من افتتاح كأس أميركا 
الوسطى احلادية عشرة لكرة القدم بالعاصمة البنمية، 
كما يتم التحقيق مع موظفي الفندق، لالشتباه في 
وجود شركاء للمرأة في حادث السرقة. وأبدى وزير 
السياحة البنمي سالومون شاماه أسفه ملا حدث وقدم 
اعتذارات لالعبي وجهاز املنتخب الكوستاريكي، الذين 

حصل رجال التحقيقات على إفاداتهم. 

 فتاة الليل الفرنسية زاهية 
 ميروسالف كلوزه 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الثالثة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  تشلسي ـ بالكبيرن 
 أبوظبي الرياضية HD٥  ٦  مانشستر سيتي ـ ولفرهامبتون 

 أبوظبي الرياضية HD٦  ٦  ستوك سيتي ـ بولتون 
 أبوظبي الرياضية HD٧  ٦  وست بروميتش ـ بالكبول 

 أبوظبي الرياضية HD٨  ٦  ويغان ـ فوالم 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  وست هام ـ ارسنال 

 اسبانيا (المرحلة التاسعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  ڤياريال ـ اوساسونا 

 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨  خيتافي ـ ريال سوسييداد 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٨  سرقسطة ـ ليفانتي 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨  خيخون ـ هيركوليس 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  اتلتيك بلباو ـ راسينغ 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  اشبيلية ـ اسبانيول 

 إيطاليا (المرحلة العشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  نابولي ـ فيورنيتنا 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  انتر ميالن ـ بولونيا 

 فرنسا (المرحلة العشرون) 
 ١١  اوكسير ـ موناكو 
 ١١  بريست ـ كاين 

 ١١  لنس ـ سانت اتيان 
 ١١  ليون ـ لوريان 

 ١١  مونبلييه ـ فالنسيان 
 ١١  نيس ـ ليل 

 ١١  باريس سان جرمان ـ سوشو 
 ١١  رين ـ ارل افينيون 

 ١١  تولوز ـ نانسي 

 المانيا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 ٥:٣٠  نورمبرغ ـ مونشنغالدباخ 

 ٥:٣٠  شتوتغارت ـ ماينتس 
 ٥:٣٠  ڤيردر برمين ـ هوفنهامي 

 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  ڤولفسبورغ ـ بايرن ميونيخ 
 ٥:٣٠  سانت باولي ـ فرايبورغ 

 دبي الرياضية ٢  ٨:٣٠  شالكه ـ هامبورغ 


