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كاريك.. »فال خير«

غياب روني أمام إيڤرتون

كاڤاني.. »مئوي«

دياز يدخل تاريخ الريال

تذوق مان يونايتد طعم الفوز على وســت هام ضمن 
كأس احملترفني، بعد 4 تعادالت. وكانت املفارقة أن »املان« 
حقق الفوز في 8 مباريات من أصل 9 خاضها مايكل كاريك 
هذا املوسم في جميع البطوالت. كما بينت وسائل اإلعالم 
ان اليونايتد خسر مرة واحدة فقط من آخر ٢5 مباراة على 
أرضه في »الكابيتال ون« ضد أندية الدوري املمتاز بواقع 
الفوز في ٢3 مباراة والتعادل في 1. أما املنافس وست هام 
فخســر 10 بآخر 1٢ مباراة خارج أرضه في البطولة ضد 

أندية البرميييرليغ.

قالت الصحف اإلجنليزية إن القائد واين روني سيغيب 
عــن مباراة فريقه مان يونايتــد املقبلة أمام إيڤرتون في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز. جاء ذلك بعد مشــاركة روني 
أمام وســت هام يونايتد مســاء األربعاء وتلقيه البطاقة 
الصفراء اخلامســة هذا املوسم، مما يجعله يستبعد أمام 
فريقه القدمي باجلولة الـ 14 من البرميييرليغ هذا املوسم. 
وحتدث املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن ذلك قائال: 
»سيواجه روني عقوبة اإليقاف بسبب خطأ حسبه احلكم 
عليه بالرغم من عدم ملســه لالعب«. وكان الفتى الذهبي 
قد تعرض إلصابة قوية في الوجه بعد تدخل عنيف عليه 

بالقدم من أحد العبي الهامرز في املباراة.

حقق النجم األوروغوياني إدينســون كاڤاني مهاجم 
باريس سان جرمان الفرنسي رقما قياسيا بقميص الفريق 
الباريسي خالل مواجهة أجنيه في االسبوع الـ 15 بالدوري 

الفرنسي.
وكشفت صحيفة ليكيب أن كاڤاني دخل نادي الـ 100 
مع بي اس جي بهدفه في أجني الذي سجله في الدقيقة 66 
من ضربة جزاء، وذلك خالل فوز فريقه بهدفني نظيفني.

حيث وصل كاڤاني للهدف رقم 100 مع ســان جرمان 
منــذ انضمامه في موســم ٢014/٢013، كمــا رفع رصيده 
من األهداف هذا املوســم بالدوري الى 14 ليعتلي صدارة 

ترتيب الهدافني.
وأصبح ادينسون ثالث هدافي أثرياء باريس عبر التاريخ 
خلــف باوليتا الذي أحرز 109 اهــداف، وإبراهيموڤيتش 

الهداف التاريخي بـ 156 هدفا.

دخــل ماريانو دياز تاريــخ فريقه ريال مدريد بعد 
تســجيله ألســرع هدف للملكي في مسابقة كأس ملك 
إسبانيا. وسجل ماريانو هدف املرينغي األول في مباراة 
الفريق أمام كولتورال ليونيسا في الثانية رقم ٢3 بعد 
بداية املباراة، وهو أسرع هدف في تاريخ امللكي بكأس 
ملك إسبانيا. كما أصبح دياز صاحب ثاني أسرع هدف 
في تاريخ الريال بكل املسابقات، بعد كرمي بنزمية الذي 
ميلك أسرع هدف في مرمى برشلونة في الثانية رقم ٢٢.
وجنح دياز، في تسجيل 3 أهداف )هاتريك(، خالل 
اللقاء، الذي انتهى بفوز الريال 6-1، ليعبر امللكي إلى 

دور الـ 16 في كأس امللك.

امنحه فرصة اكبر يا املو

القناص االوروغوياني

موهبة قادمة بقوة مع امللكي

»املان« أمام وست هام.. »سلطان«

تأهل ســاوثمبتون ومــان يونايتد الى نصــف نهائي كأس 
احملترفني االجنليزية لكــرة القدم بعد ان أقصى االول مضيفه 
أرســنال بفوزه عليه ٢-0، وتغلب الثاني بسهولة على ضيفه 

وست هام 4-1 في دور الثمانية.
وحلق »القديســني« و»املان« في نصــف النهائي بليڤربول 
وهال سيتي اللذين تأهال بفوز االول على ليدز يونايتد )درجة 

اولى( ٢-0 والثاني على نيوكاسل )اولى( بركالت الترجيح.
وأشرك الفرنسي ارسني فينغر مدرب الغانرز تشكيلة شبه 
احتياطية، محتفظا مبعظم العبيه االساسيني ملواجهة وست هام 
يونايتد السبت املقبل في الدوري املمتاز الذي يحتل فيه املركز 
الرابــع برصيد ٢8 نقطة، بفارق ثالث نقاط فقط عن تشلســي 

املتصدر ونقطتني خلف ليڤربول ومان سيتي.
وافتتــح ســاوثمبتون التســجيل اثر كرة رائعــة من راين 
برتراند من اجلهة اليســرى تابعها الهولندي جوردي كالســي 

صاروخية من داخل املنطقة في الزاوية اليســرى البعيدة عن 
احلارس األرجنتيني اميليانو مارتينيز.

وضغط أرســنال إلدراك التعادل بسرعة ووصل الى منطقة 
ســاوثمبتون اكثر من مرة لكنه لم يشــكل خطورة فعلية على 

املرمى.
وملا كان أرسنال يبحث عن التعديل، خطف »الساوث« الهدف 

الثاني في الدقيقة 38 عبر برتراند.
وخــرج املصــري محمد الننــي قبل نهاية الشــوط األول بـ 
3 دقائق بســبب تعرضه لإلصابة، ودفع فينغر بالسويســري 

غرانيت شاكا بدال منه.
وانطلق الشــوط الثاني على اإليقاع ذاته، ضغط ألرســنال 
وهجمات مرتدة خطيرة لســاوثمبتون الذي كاد يسجل الهدف 
الثالث في أكثر من مناسبة. وكثرت محاوالت أرسنال عبر ارون 
رامسي واليكس تشامبرالين وكيران غيبس لهز شباك احلارس 

فورستر في الدقائق األخيرة من دون جدوى.
وفــي املباراة الثانية، اســتعاد مان يونايتــد توازنه بفوزه 
الكبير على ضيفه وست هام يونايتد 4-1، بعد 3 أيام فقط من 

تعادله معه 1-1 على امللعب ذاته في الدوري.
وافتتــح »املان« التســجيل مبكرا في الدقيقــة الثانية عبر 
السويدي زالتان ابراهيموفيتش )٢(، لكن اشلي فليتشر أدرك 

التعادل قبل نهاية الشوط األول بـ 10 دقائق.
ومنح الفرنسي مارسيال التقدم مجددا ليونايتد بعد 3 دقائق 
على انطالق الشــوط الثاني، قبل ان يضيف الهدف الثالث في 
الدقيقــة 6٢، ثم اضاف »الســلطان« ابــرا الرابع في الوقت بدل 
الضائع. وتابع البرتغالي جوزيه مورينيو  مدرب مانشســتر 
املباراة من املدرجات بعد طرده في مباراة االحد ضمن منافسات 
الدوري بسبب اعتراضه على قرار احلكم اثر إنذار العب الوسط 

الفرنسي بول بوغبا الذي غاب اليوم ايضا لإليقاف.

الكبار يتوهجون.. وبرشلونة »وضعه ما يسر«

»امللكي« أول املتأهلني إلى ثمن نهائي الكأس
بات ريال مدريد اول املتأهلني الى الدور ثمن النهائي من مســابقة كأس اســبانيا لكرة القدم 

باكتساحه ضيفه كولتورال ليونيسا )درجة ثالثة( 6-1 في إياب الدور الـ 32.
وسجل ماريانو دياز )1 و42 و87( والكولومبي رودريغيز )23( والفرنسي 

انزو زيدان )63( وسيزار مورغادو )90 خطأ في مرمى فريقه( لريال 
مدريد، وبيراي غوانزاليس )45( لكولتورال ليونيسا.

وكان امللكي اكتسح ضيفه املتواضع 7-1 ذهابا في 26 
اكتوبر املاضي.

واشرك الفرنســي زين الدين زيدان تشكيلة 
من الالعبني االحتياطيني ومعظمهم من الشباب، 
مفضال إراحة األساسيني ملباراة الكالسيكو مع 

برشلونة السبت املقبل.
ووضع اشبيلية قدما في ثمن النهائي بفوزه 
الكبير على مضيفه فورمنتيرا )درجة رابعة( 1-5. 
وسجل الفرنسي وسام بن يدر )1 من ركلة جزاء 

و74( واألرجنتيني خواكني كوريا )15 و29 و43( 
الشبيلية، وغابرييل غوميز رومان )26( لفورمنتيرا. 

وقطع ڤياريال شــوطا كبيرا ايضا نحو ثمن النهائي 
بفوزه على مضيفه توليدو )درجة ثالثة( بـ3 أهداف الدريان 

خيمينيز )15 خطأ في مرمى فريقه( والفرنسي سيدريك باكامبو 
)20( وصامويل كاستييخو )81(.

وحذا أتلتيكو مدريد حذوهما باكتســاحه ضيفه غيخويلو )ثالثة( بسداســية 
نظيفة لســاوول نيغويز )29 من ركلة جزاء( والكرواتي فرساليكو )45( والبلجيكي كاراسكو )49 

و53( واالرجنتيني كوريا )57( ونونيز )85(.
وفي املباريات االخرى، فاز ســلتا ڤيغو على مضيفه مورسيا )ثانية( بهدف لسيرجي غوميز 
)42(، وغرناطة على اوساسونا بهدف جلون ميغيل تورال )52(، وقرطبة )ثانية( 

على ملقة بهدفني لرودريغو ريوس )72( وبورخا دومينغيز )83(.
بدوره، اكتفى برشــلونة بالتعادل مع مضيفه هيركوليس 
بهدف ملثله في املباراة التي أجريت على ملعب »ريكو بيريز« 
فــي ذهاب الدور ذاته. وتقدم أصحاب األرض بهدف 
مــن ماينز في الدقيقة 52، وذلك قبل 5 دقائق من 
جناح ألينيا في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة.

وستحسم هوية املتأهل لدور الـ 16 بالبطولة 
في مباراة اإلياب التي ستقام على ملعب »كامب 

نو« بعد 3 أسابيع.

كأس إيطاليا
خرج باليرمو من الدور الرابع في مســابقة 
كأس إيطاليا بعد خسارته أمام ضيفه سبيتسيا من 
الدرجة الثانية بركالت الترجيح 4-5 اثر تعادلهما سلبا 

في الوقتني األصلي واإلضافي.
وحلــق باليرمو بامبولي الذي خرج على يد تشــزينا من 

الدرجة الثانية ايضا، فيما تأهل كييڤو وتورينو الى الدور اخلامس.
وحذا سمبدوريا حذو اتاالنتا بعد فوزه على ضيفه كالياري بـ 3 أهداف ايضا 

سجلها األرجنتيني ريكاردو »ريكي« الفاريز )13( والتشيكي باتريك شيك )71 و90(.

زالتان ضرب »املطارق« بقوة )أ.ب(

»فقراء اجلنوب« يخشون لدغة »األفاعي«.. الليلة
نيس يحافظ على قمة »الليغ1«.. والباڤاري الستعادة مكانه

حســم نيس القمة مع مضيفه غانغان بفوز صعب 
1-0 وابتعد بالصدارة في ختام املرحلة اخلامسة عشرة 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين نيس بهذا الفوز الى الدولي املغربي بلهندة 
الذي ســجل الهدف في وقت مبكر )5( فارتفع رصيد 
املتصدر الى 36 نقطة، فيما توقف رصيد غانغان عند 

23 نقطة فتراجع من املركز اخلامس الى السابع.
وبقي نيس متقدما بفارق نقطة على باريس ســان 
جرمان بطل املواسم االربعة االخيرة الذي تغلب على ضيفه 

اجنيه الوافد اجلديد 2-0 على ملعب بارك دو برانس.

ترتيب فرق الصدارة:
1- نيس 36 نقطة من 15 مباراة

2- سان جرمان 35 من 15
3- موناكو 33 من 15

4- ليون 25 من 15
5- بوردو 24 من 15
6 ـ رين 24 من 15

إيطاليا
يفتتح نابولي الســابع املرحلة اخلامسة عشرة من 
الدوري االيطالي مبواجهة ضيفه انتر الثامن وكان نابولي 
وصيف بطل املوسم املاضي فرط بنقطتني ثمينتني بعد 

اكتفائه بالتعادل مع ضيفه ساسوولو 1-1 االثنني املاضي.
ويخوض فريق املدرب ماوريتسيو ساري اختبارا 
صعبا امام مضيفه بنفيكا البرتغالي في اجلولة االخيرة 

املصيرية من الدور األول لدوري ابطال اوروبا.
ويبدو فريق فقراء اجلنوب قويا على ملعبه »سان 
باولو« اذ لم يخسر 25 مرة في آخر 26 مباراة في الدوري.
في املقابل، يعول االفاعي على مهاجمه االرجنتيني 
ماورو ايكاردي متصدر ترتيب الهدافني )12( بالتساوي 

مع البوسني ادين دجيكو مهاجم روما.
وفضال عن اهدافه الـ 12، لعب ايكاردي 4 متريرات 
حاسمة في 14 مباراة هذا املوسم، ويبلغ معدل تسجيله 

محاولة ناجحة من اصل 4.1 تسديدات على املرمى.

ألمانيا
قد يجد اليبزيغ نفسه قد تراجع إلى املركز الثاني ملدة 
24 ساعة على األقل حيث يفتتح بايرن ميونيخ اجلولة 

الثالثة عشر من البوندسليغا مبواجهة مضيفه ماينز.
واســتعاد الباڤاري جزءا من توازنه بعدما فاز على 
باير ليڤركوزن 2-1 في مباراته األخيرة عقب مســيرة 

امتدت لثالث مباريات بدون أي انتصار.
وقال خوان بيرنات مدافع بايرن »علينا أن نطور من 
طريقة لعبنا بشكل أكبر أمام ماينز، وأن ننهي األخطاء 

البسيطة التي نقع فيها«.

زيزو: أهالً بالكالسيكو
حتدث الفرنسي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد 
بعد فوز فريقه على ليونيسا في إطار كأس ملك إسبانيا 
عن الكالسيكو املنتظر. وقال زيزو: مستعدون للكالسيكو، 
سنبدأ التحضير للمباراة، ولكن ما سيحدث لن يكون حاسما، 
املنافس جيد، ونحن بالتأكيد سنجعلهم يعانون. وأخيرا 

حتدث عن املنافسة بني 
كريســتيانو رونالدو 
ميســي،  وليونيــــل 
وأوضـــــح »العبــان 
استثنائيان، كل منهما 
لديه مميزاته اخلاصة، 
أمتنى أن يســتمرا في 
هذا الطريــق، ولكني 
واثق من فوز النجم 
البرتغالــي بالكــرة 
الذهبيـــــة«. وعـــن 
كاســيميرو  عــودة 
ومشاركته كأساسي 
فــي الكالســيكو، رد 

»عندما يكون معنا كاسيميرو نكون أقوياء«.

سنرعب الكتالن

أرسنال ضحية »القديسون« في »الكارلينغ«

بلهندة اسعد عشاق نيس بالصدارة                 )أ.ف.پ(

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إيطاليا )املرحلة الـ 15(

10:45beIN SPORTS 4HDنابولي ـ انترميالن
أملانيا )املرحلة الـ 13(

10:30beIN SPORTS 5HDماينز ـ بايرن ميونيخ
فرنسا )املرحلة الـ 16(

10:45beIN SPORTS 6HDكان ـ ريجون


