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 ملقة وألميريا يقودان «ثورة الصغار» ضد الكبيرين برشلونة وريال مدريد.. وليڤربول يواجه إيڤرتون في «دربي» تقليدي 

 مانشستر سيتي يتخطى ولفرهامبتون.. و«البايرن» يواصل ترنحه

 روبي كني 

 نيكوال انيلكا 

 مهاجم البايرن ماريو غوميز يتعرض للمضايقة من مدافع فولفسبورغ ارني فريدريك               (ا.پ)  العب مانشستر سيتي ايدن دزيكو مير من مدافع ولفرهامبتون ستيفان هنت            (ا.ف.پ) 

 انتزع مانشستر سيتي الصدارة 
مؤقتا بفـــوزه الصعب على ضيفه 
ولفرهامبتون ٤-٣ أمس في افتتاح 
املرحلـــة الثالثـــة والعشـــرين من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم التي 
شهدت اســـتعادة تشلســـي حامل 
اللقـــب لنغمة االنتصـــارات بفوزه 
على ضيفه بالكبيرن روفرز ٢-٠. 
ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 
٤٥ نقطة بفـــارق نقطة واحدة امام 
جاره وغرميـــه اللدود مان يونايتد 
املتصدر السابق والذي يحل ضيفا 
على توتنهام اليوم في ختام املرحلة 
في امتحان صعب للشياطني احلمر 
الذين ميلكون مباراتني مؤجلتني امام 
بالكبول وتشلسي الذي ارتقى الى 
املركز الرابع مؤقتا برصيد ٣٨ نقطة 
بفارق نقطتني امـــام جاره اللندني 
توتنهام. وتغلب ستوك سيتي على 
بولتون بهدفني نظيفني سجلهما داني 
هيغينبوثام من تسديدة زاحفة من 
مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (٣٧) 
وماثيو اثرينغتـــون (٦٣ من ركلة 
جزاء).وحقق وست بروميتش البيون 

فوزا صعبا على بالكبول ٣-٢.
  وتعادل ويغان مع فولهام ١-١. 
وكان ويغـــان البادئ بالتســـجيل 
الكولومبـــي هوغو  عبر مهاجمـــه 
روداليغا من تســـديدة ساقطة من 

حافة املنطقة اثر تلقيه كرة طويلة 
من حـــارس املرمى الدولي العماني 
علي احلبســـي (٥٧) وادرك فوالم 
التعادل من تســـديدة قوية ألندرو 
جونسون من داخل املنطقة (٨٦). 
ويلعب اليوم ايضـــا برمنغهام مع 
استون فيال، وسندرالند مع نيوكاسل، 

وليڤربول مع ايفرتون.

  إسبانيا

  يتجه برشلونة الذي قدم وحده 
٣ مـــن عناصـــره جلائـــزة افضل 
العب في العالم ورس مزادها على 
االرجنتيني ليونيل ميســـي للعام 
الثانـــي على التوالي على حســـاب 
زميليه االسبانيني تشافي هرنانديز 
واندريس انييســـتا، الى لقب ثالث 
على التوالي رغم املنافسة الشديدة 
وعدم االستســـالم من قبل غرميه 
ووصيفه ريال مدريد، ويستضيف 
الفريق الكاتالوني املتصدر (٤٩ نقطة) 
اليوم ملقة، فيما يحل مطادره الفريق 
امللكي (٤٧) ضيفا على امليريا، وكال 
اخلصمني من فرق املؤخرة، ويسعى 
برشلونة بوجود الثالثي اخلارق الى 
حتطيم رقمه القياســـي السابق في 
عدد املباريات املتتالية دون هزمية 
(٢٨ مباراة) في موسم ١٩٧٤-١٩٧٥ 
أكرر في موسم ١٩٧٤-١٩٧٥ والذي 

عادله بفوزه على ريال بيتيس ٥-٠ 
في مســـابقة الـــكأس وكان نصيب 
ميسي منها ثالثية «هاتريك»، وعلق 
مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال 
الذي تنافس مع مواطنه ڤيســـتني 
دل بوســـكي مـــدرب منتخب بالده 
والبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
ريال مدريد على جائزة افضل مدرب 
في العالم وذهبت لالخير، بعد املباراة 
قائال «كل فريق يتمنى ان يكون ميسي 
في صفوفه. انا سعيد باالهداف الثالثة 
التي سجلها لكن ليس هذا وحده فقط 
وامنا معجب بطريقة لعبه وادائه»، 
وقد تعطي اجلائزة مورينيو ورجاله 
دفعا معنويا في املراحل املقبلة، ومن 
املتوقع اال يفـــرط في اي نقطة في 
مواجهـــة امليريا صاحب املركز قبل 
االخير، ويلتقي اليوم ايضا ڤالنسيا 

الرابع مع ديبورتيڤو ال كورونا.

  إيطاليا

  تبدو حظوظ ميالن املتصدر (٤٠ 
نقطة) كبيرة في اضافة ٣ نقاط جديدة 
عندما يستضيف اليوم ليتشي احد 
فرق املؤخرة في آخر مباريات املرحلة 
العشرين للدوري االيطالي، واالبتعاد 
بفارق مريح عن نابولي الثاني (٣٦ 
نقطة) والتسيو الثالث (٣٤ نقطة) 
اللذيـــن تنتظرهما مهمة صعبة مع 

ضيفيهما فيورنتينا وســـمبدوريا 
على التوالي. ومن املتوقع اال يفرط 
يوڤنتوس اخلامس (٣١ نقطة) في اول 
فرصة سانحة له لتعويض خسارته 
الكبيرة االسبوع املاضي على ارض 
نابولي (٠-٣)، عندما يستقبل باري 
صاحب املركز االخير، ويحل روما 
وصيف البطل ضيفا على تشزيزيا 
احد فرق املؤخرة في لقاء سهل، فيما 
يلعب كالياري مع باليرمو، وبريشيا 
مع بارما، وكاتانيا مع كييڤو، وجنوى 

مع اودينيزي.

  ألمانيا

  زاد فولڤسبورغ بطل املوسم قبل 
املاضي محن ضيفه بايرن ميونيخ 
حامل اللقب عندما ارغمه على التعادل 
١-١ أمس على ملعب «فولكسفاغن 
ارينا» في املرحلة الثامنة عشــــرة 
(االولى ايابــــا) من الدوري االملاني 
لكرة القدم. وكان الفريق الباڤاري 
في طريقه الى انتزاع فوز ثمني من 
فولڤسبورغ بعدما تقدم بهدف وحيد 
ملهاجمه الدولي الواعد توماس مولر 
منذ الدقيقة السابعة، بيد ان ساشا 
ريثــــر حرمه من ذلــــك عندما ادرك 
التعادل ألصحاب االرض في الدقيقة 
٨٦. وأهدر كال الفريقني ركلة جزاء، 
وكان قائد بايرن ميونيخ واملنتخب 

االملاني فيليب الم اول من فعلها في 
الدقيقة ٢١، قبل ان يرد عليه مهاجم 
فولڤسبورغ البرازيلي غرافيتي في 
الدقيقة ٤٥. وفقــــد بايرن ميونيخ 
نقطتني اضافيتني في ســــعيه الى 
االحتفاظ باللقــــب وتقليص فارق 
الذي يفصله عن بوروسيا  النقاط 
دورمتونــــد املتصدر والذي بات ١٦ 
نقطة بعدما كان االخير تغلب على 
مضيفه بايــــر ليڤركوزن ٣-١ امس 
األول في افتتاح املرحلة، وبالتالي 
باتت مهمته صعبة جدا في تقليص 
الى االحتفاظ  الفارق والتطلع  هذا 
باللقب. وتلقى بايرن ميونيخ ضربة 
موجعة ايضا باصابة مهاجمه الدولي 
الفرنسي فرانك ريبيري في كاحله 
في الدقيقة ٢٠. وقدم شــــتوتغارت 
خدمة جليلة الى بوروسيا دورمتوند 
املتصــــدر بتغلبــــه علــــى مطارده 
املباشر ماينتس بهدف وحيد سجله 
الدقيقة ٧٩.  النمسوي هارنيك في 
وانتزع بوروســــيا مونشنغالدباخ 
صاحب املركز االخيــــر فوزا ثمينا 
من مضيفه نورمبرغ بهدف وحيد 
سجله رومان نوستاشتر في الدقيقة 
الثامنة. واستهل ڤيردر برمين العام 
اجلديد بفوز بشق النفس على ضيفه 
هوفنهامي ٢-١، فأوقف نزيف النقاط 
في مبارياتــــه الثالث االخيرة التي 

منــــي خاللها بخســــارتني وتعادل 
واحــــد. وتعادل ســــانت باولي مع 
فرايبورغ بهدفني ملاريس ايبرز (١٣) 
وجيرالد اسامواه (٦٨) مقابل هدفني 
للسنغالي بابيس سيسيه (٦١ و٧٥) 
رافعا رصيده الــــى ١٥ هدفا منفردا 
صدارة الئحة الهدافني. ويلتقي اليوم 
اينتراخت فرانكفورت مع هانوڤر، 

وكايزرسلوترن مع كولن.

  فرنسا

  ستكون االنظار في فرنسا مركزة 
على قمة مرسيليا حامل اللقب في 
املوسم املاضي واخلامس حاليا (٢٩ 
نقطة) وضيفه بـــوردو الذي توج 
قبله بعام والثامن حاليا (٢٧ نقطة) 
اليوم، اذ يطمح كل منهما الى احراز 
النقـــاط الثالث والبقـــاء في دائرة 
املنافسة خصوصا ان الفارق اليزال 
قابال للتعويض في املراحل الـ ١٩ من 
دور االياب اذ تفصل ٨ نقاط فقط بني 
املتصدر وصاحب املركز الثالث عشر.

ويأمل مرسيليا، صاحب ثاني افضل 
رصيد بعدد االلقاب (٩ القاب) بعد 
سانت اتيان، في حسم هذه املواجهة 
لصاحله وحتقيق فوزه الثامن هذا 
املوسم في مباراته العشرين (االولى 
ايابا) واللحاق باملتصدر احلالي ليل 

(٣٢ نقطة).

 أنيلكا يؤمن بقدرة تشلسي على اللحاق  كين في طريقه من توتنهام إلى برمنغهام 
 ذكرت وسائل اإلعالم االجنليزية ان توتنهام وافق بمان يونايتد وانتزاع الصدارة

على العرض املقــــدم من برمنغهام من أجل التخلي 
عن خدمــــات املهاجم االيرلندي املخضرم روبي كني 
وحصــــل برمنغهام على موافقــــة توتنهام من اجل 
الدخــــول في مفاوضات مع املهاجم البالغ من العمر 
٣٠ عاما، لكن يبقى ان يوافق االخير على الشروط 
الشــــخصية لعقده مع فريق املدرب االسكوتلندي 
اليكس ماكليش. وكان كني الذي اعلمه مدرب توتنهام 
هاري ريدناب ان بإمكانه الرحيل عن النادي اللندني، 
أمضى النصف الثاني من املوسم املاضي معارا الى 
سلتيك االسكوتلندي بعدما اكتفى باجللوس على 
مقاعــــد االحتياطي في ظل وجود الثنائي جيرماين 
ديفو وبيتر كراوتش. وانضم كني الى توتنهام عام 
٢٠٠٢ وبقي معه حتى ٢٠٠٨ قبل ان يلتحق بليڤربول، 
إال انه فشل في فرض نفسه ضمن تشكيلة «احلمر» 
مع املدرب االســــباني رافايل بنيتيز الذي استبعده 
عن الفريق، ما دفعه للعودة املوسم املاضي مجددا 

الى توتنهام لكنه واجه املشكلة ذاتها.

 حث املهاجم الفرنسي نيكوال انيلكا زمالءه 
في تشلسي على تكرار ما حققه ارسنال خالل 
موسم ١٩٩٧-١٩٩٨ واللحاق مجددا مبان يونايتد 
املتصدر وإزاحته عن صدارة الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. ويأتي تصريح انيلكا بعد تراجع 
تشلسي حامل اللقب الى املركز اخلامس وتخلفه 
بفارق تســـع نقاط عن مان يونايتد، ما يجعل 
حظوظه في االحتفاظ باللقب ضئيلة خصوصا 
اذا واصل مسلسل نتائجه املخيبة الن الفريق 
اللندني لم يذق طعم الفوز ســـوى مرة واحدة 
في مبارياته التســـع االخيرة في الدوري. لكن 
انيلكا يرى ان بإمـــكان فريق املدرب االيطالي 
كارلو انشـــيلوتي ان ينتفـــض ويحقق عودة 
مشـــابهة لتلك التي شهدها موسم ١٩٩٧-١٩٩٨ 
عندما جنح فريقه السابق ارسنال في تقليص 
فـــارق الـ ١٣ نقطة الـــذي كان يفصله عن مان 
يونايتـــد وحتقيق ١٠ انتصـــارات متتالية، ما 
ســـمح له بالتربع على الصدارة والفوز بلقبه 
االول منذ ١٩٩١ بعد ان تفوق على «الشـــياطني 
احلمر» بفارق نقطة واحدة فقط. واعتبر انيلكا 
ان تشلسي اليزال في قلب الصراع على اللقب 

خصوصا انه سيواجه مان يونايتد مرتني بعد 
ان تأجلت مواجهتهما في املرحلة الثامنة عشرة 

بسبب االحوال اجلوية.
 ريال مدريد يجد ضالته في ڤان نيستلروي

 إيڤرتون يوافق على رحيل بينار
 وجد ريال مدريد ضالته الهجومية في الهولندي 
املخضرم رود ڤان نيستلروي العب هامبورغ األملاني، 
وبدأ السعي إلعادته إلى ملعب سانتياغو برنابيو 
مجددا، وأكدت وسائل اإلعالم اإلسبانية واألملانية 
أن ريال مدريد فتح خطا من املفاوضات مع املهاجم 
ذي الـ ٣٤ عاما لضمه في يناير، وجاءت تقارير كيكر 
األملانية، وأس وماركا من إسبانيا بعد ساعات من 
إعالن خورخي فالدانو املدير الرياضي لريال: «نعم 
نبحث عن مهاجم في يناير، يساعدنا لستة أشهر»، 
ويرغب امليرنغي في ضم مهاجم جديد بعدما تأكد 
غياب غونزالو هيغوين عن الفريق ملدة ال تقل عن 
أربعة أشهر، وقد تصل إلى عام كامل بسبب اإلصابة، 
لذلك فإن شروط ريال مدريد في املهاجم املقبل أن 
يكون «قادرا على اللعب في دوري أبطال أوروبا، وأن 
يكون سعره مناسبا»، بحسب فالدانو، واخلياران 

معا ال يتوفران سوى في ڤان نيستلروي والتوغولي 
الدولي إميانويل أديبايور مهاجم مانشستر سيتي 
اإلجنليزي، وذكرت وسائل اإلعالم األملانية أن ڤان 
نيستلروي طلب رسميا من إدارة هامبورغ السماح 

له بالعودة إلى ريال مدريد.
  وأفادت قناة «ر.ت.ل» األملانية بأن ڤان نيستلروي 
«هدد إدارة هامبورغ، إما أن يتركوه يرحل ملدريد 
أو لن يلعب مجددا مـــع الفريق األملاني»، وميلك 
ريال مدريـــد ذكريات طيبة مـــع ماكينة األهداف 
الهولندية، كون األخير أهدى النادي امللكي بطولتي 
دوري إسباني حتت قيادة فابيو كابيللو ثم بيرند 
شوستر، ولعب ڤان نيستلروي بالقميص امللكي ٦٨ 
مباراة، مسجال ٦٤ هدفا إجماال في جميع البطوالت 
التي شـــارك فيها، وتوج هدافا لليغا في موســـم 

.٢٠٠٦-٢٠٠٧

 أعلـــن إيڤرتون االجنليـــزي انه وافق على 
العـــرض املقدم له من اجـــل التخلي عن العب 
وسطه الدولي اجلنوب افريقي ستيفن بينار، 
دون ان يكشف عن اسم النادي الذي تقدم بهذا 
العرض. وجاء هذا االعالن على لســـان مدرب 
الفريق االسكوتلندي ديڤيد مويز الذي كشف 
ان فريق مدينة ليڤربول تلقى عرضني للتخلي 
عن بينار، ووافق على احدهما دون ان يعطي أي 
تفاصيل عن صاحب هذا العرض، لكن وسائل 
االعالم احمللية كشفت ان الالعب اجلنوب أفريقي 

كان يتفاوض مع تشلسي حامل لقب الدوري 
املمتاز. كما كشـــفت بعض وسائل االعالم ان 
بينار (٢٨ عاما) وقع عقدا مبدئيا مع أحد االندية 
االوروبية، لكن وبغض النظر عن هوية صاحب 
العرض، يعتبر رحيل العب اياكس امستردام 
الهولندي السابق عن إيڤرتون ضربة للفريق 
الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن هذا الالعب 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية ألن عقده ينتهي 
الصيف املقبل وسيتمكن حينها من الرحيل دون 

ان يحصل فريق مويز على أي مقابل. 

 شّن رئيس بايرن ميونيخ الفخري األملاني فرانتس 
بكنباور هجوما شديدا على البرتغالي جوزيه مورينيو 
املدير الفني لريال مدريد واصفا إياه بالشخص الفظ غير 
املهذب والوقح، وأضاف القيصر في مقال نشره وتناقلته 
وسائل اإلعالم األوروبية «مورينيو حقق أفضل نتائج 
بأقل موارد، لكن ال مينع ذلك أنه كان شخصا فظا وغير 
مهذب ليصل ألهدافه»، وتابع بكنباور متحدثا عن نصف 

نهائي دوري األبطال العام املاضي بني برشلونة وإنتر 
قائال: «لقد كان انتصارا للكرة املؤثرة والدفاعية، لكن بعد 
ذلك استعادت الكرة والعقلية الهجومية هيمنتها بعد أن 
تلقى مورينيو إذالال هذا اخلريف بهزمية اخلماسية في 
الكامب نو في مهرجان لبرشلونة»، وأنهى بكنباور هجومه 
الالذع بهجوم جديد قائال «ارتداء املعاطف املصنوعة من 

الكشمير ال يعني بالضرورة أنك رجل نبيل».

 يغيب مهاجم يوڤنتوس االيطالي لوكا طوني عن 
املالعب ملدة شهر إلصابة تعرض لها في الركبة.وكان 
فريق السيدة العجوز قد تعاقد مع طوني خالل موسم 
االنتقاالت اجلاري من جنوى لتعويض غياب فابيو 
كوالياريال دش.وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها 
أطباء يوڤنتوس على الالعب إصابته بتهتك في أربطة 

الركبة اليمنى، ليغيب عن املالعب ملدة شهر. 

 ضربة جديدة ليوڤنتوس بعد إصابة طوني بكنباور يفتح النار على مورينيو ويصفه بالوقح

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة الثالثة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٤  ٣  برمنغهام ـ استون ڤيال 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٣  سندرالند ـ نيوكاسل  

 أبوظبي الرياضية HD٣  ٥:٠٥  ليڤربول ـ ايفرتون 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٧:١٠  توتنهام ـ مان يونايتد  

 إسبانيا (المرحلة التاسعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٧  ڤالنسيا ـ ديبورتيڤو ال كورونا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  امليريا ـ ريال مدريد  
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  برشلونة ـ ملقة 

 إيطاليا (المرحلة العشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٢:٣٠  كالياري ـ باليرمو  

 ٥  بريشيا ـ بارما 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ٥  كاتانيا ـ كييڤو 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ٥  تشيزينا ـ روما 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٥  جنوى ـ أودينيزي 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٥  يوڤنتوس ـ باري 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٥  التسيو ـ سمبدوريا 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ليتشي ـ ميالن  

 ألمانيا (المرحلة الثامنة عشرة) 
 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  اينتراخت فرانكفورت ـ هانوڤر 

 دبي الرياضية ٢  ٧:٣٠  كايزرسلوترن ـ كولن 

 فرنسا (المرحلة العشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ١١  مرسيليا ـ بوردو 

 متفرقات  عالمية 

   انتقل املهاجم األرجنتيني ماورو بوسيلي إلى جنوى 
اإليطالي على سبيل االعارة حتى نهاية املوسم، حسب ما 

اعلن فريقه ويغان اثلتيك االجنليزي.
ــت هام، صاحب املركز االخير في  ــتعد نادي وس     يس
ــرائيلي أفرام  الدوري اإلجنليزي لكرة القدم، إلقالة مدربه االس
ــابق االيرلندي  ــتون ڤيال الس ــتبداله مبدرب اس ــت واس غران
ــكاي  ــبكة «س ــب ما ذكرت ش ــن أونيل، بحس ــمالي مارت الش

سبورتس» البريطانية.
    أعلن أتلتيكو مدريد االسباني أن مدافعه املخضرم 
خوانيتو رحل عن صفـــوف الفريق «بناء على طلبه». 
ونادرا ما شارك خوانيتو (٣٤ عاما) مع أتلتيكو مدريد 
منذ أن انضم إلى صفوف الفريق قادما من ريال بيتيس 

في عام ٢٠٠٩.
ــي لكرة القدم عن  ــبور الترك    أكد نادي قيصري س
ــري الدولي كرمي زياني من  ــط اجلزائ ضم العب خط الوس
ــبيل اإلعارة حتى نهاية  ــبورغ األملاني على س نادي ڤولفس

املوسم.
   ذكـــر مهاجم بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني 
الكرواتي ايفيكا اوليتش انتهاء موســـمه في الصحافة 
األملانيـــة أمس، وأوضح اوليتش (٣١ عاما) الذي خضع 
في نوفمبر لعملية جراحية في الركبة، من غير الواقعي 

التفكير في اني استطيع اللعب هذا املوسم.
ــبيرز غياب االملاني ديرك  ــان انطونيو س ــتغل س     اس
ــكي عن صفوف ضيفه داالس مافريكس وهزمه ١٠١- نوفيتس
ــتعاد  ــلة االميركي للمحترفني.واس ــن دوري كرة الس ٨٩ ضم
ــاكيل أونيل أمجاده املاضية عندما قاد بوسطن  ــطورة ش األس
ــارلوت بوبكاتس ٩٩- ــه تش ــى الفوز على ضيف ــلتيكس ال س
ــمني  ــق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب في املوس ٩٤. وحق
ــاب ضيفه  ــى التوالي على حس ــابع عل ــن فوزه الس االخيري

نيوجيرسي نتس ١٠٠-٨٨.
    منحت هيئة دوري كرة السلة االميركي للمحترفني 
نادي هيوسنت روكتس حق االستفادة من استثناء اخلضوع 
لســــقف الرواتب والســــماح له بضم العب جديد بدال من 
عمالقه الصيني ياو مينغ الذي سيغيب حتى نهاية املوسم 

بسبب االصابة.
ــس واجن) على  ــري ناصر العطية (فولك     أصبح القط
ــد ١٨١ كلم فقط من دخول نادي االبطال املتوجني بلقب رالي  بع
ــي بعدما حافظ على الفارق الكبير الذي يفصله عن  دكار الدول
ــرة قبل  مالحقيه باحتالله املركز الثالث في املرحلة الثانية عش
االخيرة التي اقيمت بني سان خوان وكوردوبا األرجنتينيتني. 


