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االربعاء 21 ديسمبر 2011

الصحافة األرجنتينية تسخر من بيليه الرياضية
خصصت الصحف األرجنتينية صفحاتها األولى لإلشادة باملهاجم األرجنتيني اخلطير ليونيل ميسي بعدما 
سجل هدفني وقاد برشلونة االسباني للفوز الكبير 4-0 على سانتوس البرازيلي في املباراة النهائية لبطولة 
كأس العالم لألندية 2011 لكرة القدم. واستغلت الصحف األرجنتينية الفرصة للسخرية من أسطورة كرة 
القدم البرازيلي بيليه أبرز النجوم التي لعبت في صفوف سانتوس على مدار تاريخ النادي. وأوضحت 
صحيفة »موي« األرجنتينية »امللك )بيليه( قال إن نيمار دا سيلفا أفضل ولكن ميسي أصابه بالصمت.
سجل ميسي هدفني وقاد برشلونة إلسقاط سانتوس برباعية نظيفة« في إشارة إلى التفوق التام مليسي على 
البرازيلي نيمار مهاجم سانتوس الذي لم يفعل شيئا في مباراة األمس.

سجن رئيس نادي إشبيلية 7 أعوام

شاف يجدد مع برمين

جنم السلة ستوياكوڤيتش يعتزل

سالغادو: بالكبيرن ال يسمح لي باللعب

ألونسو يتحدى ڤيتيل

هدف جميل.. وحزين!

ليڤربول يعتزم ضم دونيلي

اإلصابة حترم تيري من التدريب

مؤمتر دبي يناقش متويل األندية األوروبية

»ملتهم املدربني« يقيل مانغا

بابا..بالوتيلي

اإلصابة تبعد الڤيتزي

ڤيا يغيب عن »يورو 2012«

هرتا برلني يقترب من سكيبه

تلقى رئيس نادي اشبيلية االسباني خوسيه ماريا دل نيدو عقوبة 
السجن سبعة أعوام ونصف العام بتهمة اختالس األموال العامة.

وذكرت وسائل اإلعالم االس���بانية أن دل نيدو أدين بالعمل مع 
جوليان مونوز،  العمدة السابق ملدينة ماربيال االسبانية، الختالس 
أموال البلدية. كما حكم على مونز بالس���جن سبعة أعوام ونصف 
العام. وعمل دل نيدو لدى سلطات ماربيال كمحام ومستشار، وحصل 
عل���ى 6.7 ماليني يورو )8.7 ماليني دوالر( مقابل خدماته بني عامي 
1999 و2003، وهو ما يرقى إلى مرتبة الفس���اد وفقا لرؤية محكمة 
مبدينة ملقة االندلسية. وبجانب عقوبة احلبس، فإن دل نيدو الذي 
قاد اشبيلية للفوز بلقب كأس االحتاد األوروبي )الدوري األوروبي 
حاليا( مرتني متتاليتني في 2006 و2007 فرضت عليه غرامة مالية 

قدرها ثالثة ماليني يورو )3.9 ماليني دوالر(.

أعلن نادي ڤيردر برمين األملاني أن مدربه توماس شاف ورئيس 
مجلس اإلدارة كالوس الوفس جددا عقدهما مع الفريق.

ويتولى شاف )50 عاما( تدريب برمين منذ عام 1999 ويعد املدرب 
األطول بقاء في البوندس���ليغا، وسوف يترتب على االتفاق اجلديد 
أن يس���تمر شاف مع الفريق حتى يونيو 2014. وقضى شاف طوال 
مسيرته كالعب في برمين، حيث تدرج في صفوف الناشئني قبل أن 

يصل للفريق األول عام 1979، وشارك معه في 262 مباراة.

أعلن جنم الس���لة الصربي بيا س���توياكوڤيتش اعتزاله وإنهاء 
مس���يرته كالعب بعدما قضى 13 موس���ما في دوري كروة الس���لة 
األميركي للمحترفني. وأكد س���توياكوڤيتش أنه اتخذ قرار االعتزال 
ألنه لم يعد يتمتع باإلمكانيات البدنية التي يلزم توافرها في العب 
كرة السلة احملترف. كان ستوياكوڤيتش )43 عاما( عانى من اصابات 
في الرقبة والظهر وقد بلغ متوس���ط عدد مشاركاته خالل املواسم 

القليلة املاضية، 30 مباراة في املوسم الواحد.
وقال ستوياكوڤيتش في بيان »عندما تبدأ في صراع مع جسدك 

أكثر مما تستعد للمباريات، فإن ذلك يكون مبثابة إنذار.

أعلن االسباني املخضرم ميشال سالغادو مدافع بالكبيرن روفرز 
وصيف القاع في الدوري االجنليزي ان ناديه ال يس���مح له باللعب 
حاليا كي ال مينحه عقدا جديدا في املوسم املقبل. وخاض بالكبيرن 
مباراة هامة مع بولتون متذي���ل الترتيب أمس في الدوري املمتاز. 
وقال س���الغادو: »اريد ان يعرف جمهور الفريق انني اريد مساعدة 
بالكبيرن للبقاء في ال���دوري املمتاز، لكن مالكي النادي واملدرب ال 
يسمحون لي بذلك، انا جاهز للعب، لكني حصلت على اجازة خلمسة 
ايام بدال من ذلك«. وكان االسكوتلندي ستيف كني مدرب بالكبيرن 

اكد ان سالغادو )36 عاما( لن يكون مع الفريق في املوسم املقبل.
كما أجبر مالكو النادي على نفي التقارير التي اشارت الى االزمة 

املالية التي مير فيها روفرز واصدروا بيانا ينفي ذلك.

أعرب االسباني فرناندو ألونسو عن ثقته بأن األملاني سيباستيان 
ڤيتيل س���ائق ريد بول الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورموال-1 سيتعثر في مساعيه للسيطرة على البطولة العقد املقبل. 
وقال ألونس���و سائق فريق فيراري امس في مدريد »العجلة تدور، 
ڤيتيل أحرز لقبني وأنا أحرزت لقبني، ولكن سنرى من سيستطيع 

السيطرة على البطولة طوال السنوات العشر املقبلة«.

تفوق مدافع فريق »صن هاي« الذي ينافس في دوري هونغ كونغ 
على جميع العبي العالم، وسجل هدفا يعد االفضل في التاريخ، اال ان 
احلظ منع الالعب من االحتفال بهذا الهدف النه جاء في مرماه. وجاءت 
طريقة الهدف بعدما حول كرة عرضية الى هدف في مرمى فريقه عن 
طريق ركلة خلفية مزدوجة ب� »الكعب« بطريقة رائعة وال تصدق، 

خالل احدى مباريات فريقه بالدوري الهونغ كونغي املمتاز.

خاض ليڤربول اإلجنليزي س���باق التعاقد م���ع روري دونيلي 
مهاجم فريق كليفتونفيل االيرلندي الش���مالي، حيث يعتزم التقدم 
بعرض قيمته 100 ألف جنيه إس���ترليني لضم الالعب. أجرى كيني 
دالغليش املدير الفني لليڤربول، اتصاال بجيرارد الولور رئيس نادي 
كليفتونفيل، الجراء مناقشة بشأن العرض الذي من املتوقع أن يتقدم 
به النادي اإلجنليزي في وقت الحق، حسبما ذكرته صحيفة »ديلي 
ميل« في موقعها على اإلنترنت. تضم قائمة األندية املهتمة بالالعب 

أيضا، إيڤرتون وسوانزي سيتي.

تلقى تشيلسي اإلجنليزي صدمة عندما تعرض جون تيري إلصابة 
أجبرته على اخلروج من تدريبات الفريق. غير ان ش���عورا بالتفاؤل 
يس���ود داخل جدران النادي حول إمكانية مشاركة تيري في املباراة 
املقررة أمام توتنهام غدا. خرج تيري من التدريب وسط شعور بالقلق 
بني املشجعني الذين حضروا ملتابعة مران الفريق. تعرض تيري اللتواء 
في الكاحل األمين خالل صراع على الكرة في التدريبات،  ويأمل النادي 

في أن يتعافى في الوقت املناسب للمشاركة في مباراة توتنهام.

أعلنت اللجن���ة املنظمة ملؤمتر دبي الرياضي الدولي الس���ادس 
أن جيوفان���ي انفانتينو األمني العام لالحت���اد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا( سيستعرض الئحة ضوابط الشفافية املالية التي ستطبق 

على األندية األوروبية اعتبارا من املوسم املقبل.
وقال رئي���س اللجنة املنظمة محمد الكمال���ي إن الئحة ضوابط 
الشفافية املالية لليويفا من شأنها أن تغير مالمح، وتقلب موازين الكرة 
األوروبية والعاملية في السنوات املقبلة من خالل التسابق احملموم 

في سوق انتقاالت الالعبني والسيطرة على االنفاق املتزايد.
وأضاف: »نتمنى أن يستفيد القطاع الرياضي اإلماراتي من طرح 
هذا املوضوع الهام، حيث تضع الئحة ضوابط الشفافية املالية األطر 
الرئيسية لتخطيط وترشيد نفقات األندية وكيفية حتقيق التوازن 
املطلوب مليزانيتها املالية والتخلص م���ن ديونها، حيث ان الكثير 
م���ن األندية الكبرى تعاني حاليا من ديون ضخمة فيما وصل األمر 
في بعض األحيان إلعالن عدد من األندية إفالسها لعدم قدرتها على 

مواجهة متطلبات االحتراف املالية«.
وأوضح الكمالي »أكد رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم الفرنسي 
ميش���يل بالتيني في تصريحات سابقة أن هذه الالئحة سترفع من 
درجة الشفافية في حسابات األندية املشاركة في املسابقات األوروبية، 
وتضبط عملية التس���ابق على ض���م الالعبني بأعداد تفوق احلاجة 
الفعلية لألندية وتدخلها في دوامة اخلسائر املالية، حيث أنه حسب 
الالئحة اجلديدة، ستكون الفرق التي تعاني من ديون كبيرة مهددة 

باإلقصاء من املسابقات القارية.

أقال رئيس نادي باليرمو عاشر الدوري االيطالي ماوريسيو 
زامباريني مدرب فريقه ديفيس مانغا عقب خس���ارة الدربي امام 

كاتانيا 0-2 ضمن املرحلة السادسة عشرة.
وارتفع عدد املدربني الذين اقالهم زامباريني امللقب ب� »ملتهم 
املدربني« في ايطاليا الى 39 مدربا في مشواره الرئاسي )فينيسيا 
بني 1987 و2002 وباليرمو منذ 2002(. وكتبت الصحف االيطالية 
»زامباريني يلتهم مانغا« الذي تسلم مهامه عشية انطالق املوسم 

خلفا لستيفانو بيولي الذي تسلم املهمة ملدة ثالثة اشهر فقط.
وأس���ند زامباريني املهمة الى بورتولو موتي الذي س���بق له 
االشراف على باليرمو موسم 2001-2002 عندما كان في الدرجة 

الثانية.

جال مهاجم مان س���يتي االيطالي ماريو بالوتيلي في شوارع 
مدينة مانشس���تر خالل الساعات القليلة املاضية لتوزيع مبالغ 
نقدية وهدايا للغرباء م���ع اقتراب أعياد امليالد وهو يرتدي زي 
سانتا »بابا نويل«. واعترف عشرات املواطنني داخل املدينة ذات 
النصفني )األحمر والس���ماوي( عبر موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« بتلقيهم لهدايا س���خية من مهاجم مانشس���تر سيتي، 
وأحدهم قام بعرض صور له وهو ميسك بجهاز لصناعة الشطائر 
احملمصة مدعيا أن ماريو قد أعطاه إياه، وكرر شخص آخر نفس 
احلديث بقوله »بالوتيلي أوقف سيارته في أحد الشوارع ويده 
كانت فيها الكثير من األم���وال، وكان يرتدي مالبس قريبة جدا 

من بابا نويل«.

أعلن مهاجم نابولي سادس الدوري اإليطالي ايزكيال الڤيتزي انه 
تعرض إلصابة في الفخذ اليمنى ستبعده 4 أسابيع عن املالعب.

وقال الڤيتزي في حسابه على موقع تويتر: »تعرضت إلى متزق 
عضلي في الفخذ ومدة التعافي من اإلصابة 4 أسابيع«.

خضع املهاجم األسباني الدولي ديڤيد ڤيا جنم فريق برشلونة لعملية 
جراحية ناجحة بعد إصابته بكس���ر في قصبة الساق اليسرى خالل 
مباراة الفريق أمام السد القطري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس 
العالم لألندية باليابان، حسبما أعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي. 
وأش���ار النادي إلى أن »الالعب س���يظل في املستش���فى بني ثالثة 
وأربعة أيام، وفترة التعافي س���تمتد بني أربعة وخمس���ة أس���ابيع«.

واس���تغرقت العملية اجلراحية التي قدر لها في البداية أن تس���تمر 
س���اعتني، نصف املدة احملددة. وتأكد غياب الالعب عن املش���اركة في 
التدريبات واملباريات لفترة تصل إلى ستة شهور، مما يعني منطقيا 

غيابه عن يورو 2012.

اقترب هرتا برلني األملاني من التعاقد ملدة عامني مع املدرب مايكل 
سكيبه ليتولى منصب املدير الفني للفريق األول بالنادي، حسب ما 
ذكرت وسائل اإلعالم األملانية. وتردد أن سكيبه )46 عاما( وافق على 

شروط التعاقد الذي يبدأ من  يناير وميتد حتى صيف عام 2014.
وكشف سكيبه أنه يجري مناقشات مع النادي األملاني، ولكن نادي 
أسكيشيهر سبور املنافس في الدوري التركي املمتاز لم يوافق بعد 

على االستغناء عن خدمات املدرب.

متفرقات عاملية
٭ توفي هكتور »بيتشون« نونيز مدرب منتخب االوروغواي لكرة 

القدم الذي احرز لقب كوبا اميركا 1995، أول من أمس في اسبانيا 
عن عمر 75 عاما بعد صراع طويل مع املرض، بحسب ما افادت 

الصحف احملية.
واستهل نونيز مسيرته مع فريق ناسيونال مونتيفيدو، لكنه 

امضى معظم رحلته الكروية مع ڤالنسيا االسباني.
وكتب النجم دييغو فورالن على مدونة تويتر: »رحل هكتور 

نونيز، هذه خسارة كبرى لكرة القدم في االوروغواي«.
٭ ألغى نادي ساكرامنتو كينغز االميركي عقد العبه تشاك 

هايز، بعد اكتشاف وجود خلل في قلبه خالل اختبار لالجهاد، 
بحسب ما افاد مدير عام النادي.

وقال جوف بتري: »تبلغ تشاك هايز انه لم ينجح في 
االختبارات الطبية مع ساكرامنتو كينغز، وبالتالي فان العقد 

الذي وقعه في اجلاري قد الغي«.
وكان هايز العبا حرا بعد ان امضى اول 6 مواسم له في 

الدوري االميركي حملترفي كرة السلة مع هيوسنت روكتس، 
قبل ان يوقع منذ عشرة ايام عقدا الربعة اعوام مقابل 21.3 

مليون دوالر مع كينغز.
٭ تغيب االميركية ڤيوس وليامز، حاملة لقب سبع بطوالت كبرى 

في التنس، عن دورة اوكالند النيوزيلندية االستعدادية لبطولة 
استراليا املفتوحة بسبب معاناتها مع املرض.

وتعاني وليامز من مرض »جوغرن« الروماتزمي، والذي يؤثر على 
أجهزة اجلسم املختلفة فيصيب الغدد اللعابية والدمعية واملخاطية 

في اجلسم فيسبب اجلفاف في الفم والعيون.
فبعد خوضها عددا من املباريات التحضيرية للموسم، اعلنت 

وليامس انها غير مستعدة خلوض دورة اوكالند التي تنطلق في 2 
يناير املقبل.

وقال مدير الدورة ريتشارد باملر: »لالسف لقد خسرنا العبة من 
هذا املستوى«.

مواجهة قوية بني أودينيزي ويوڤنتوس.. وإنتر يستضيف ليتشي

فوالم يتحدى مان يونايتد.. ومهمة سهلة ملان سيتي

مواجهة »نارية« بني مونشنغالدباخ وشالكه في الكأس

»اليابانية« صدمت ميسي

اإلعالم املدريدي: »امللكي« أفضل من البرشا

بوروس���يا  يلتق���ي 
مونش���نغالدباخ م���ع ضيفه 
شالكه حامل اللقب اليوم في 
قمة الدور ثمن النهائي ملسابقة 
كأس أملانيا لكرة القدم. وتكتسي 
املباراة أهمية كبيرة بالنسبة 
الى الفريق���ني اللذين يقدمان 
العروض هذا املوسم،  افضل 
فبوروسيا مونشنغالدباخ فاجأ 

اجلميع حت���ى اآلن باحتالله 
املركز الرابع في الترتيب بعدما 
انه عانى  تصدره لفترة، بيد 
االمرين في مبارياته االخيرة 
واخرها ف���وزه الصعب على 
ماينتس 1-0، كما ان الش���ك 
يحوم حول مش���اركة جنمه 
الواعد وهدافه ماركو ريوس 
بسبب االصابة في الركبة والتي 

تعرض لها في اول مباراة له 
منذ عودت���ه الى املالعب بعد 
غياب ملدة اسبوعني.اما شالكه 
فيحتل املركز الثاني مشاركة 
مع بوروسيا دورمتوند حامل 
اللق���ب وبفارق 3 نقاط خلف 
بايرن ميونيخ املتصدر، وهو 
يس���عى الى مواصل���ة حملة 
انقذ  الذي  اللق���ب  دفاعه عن 

العام، وهو  به موس���مه هذا 
يدخل اللقاء مبعنويات عالية 
بعد فوزه الكاسح على ضيفه 
ڤيردر برمين 5-0 بينها ثالثية 
لنجمه االس���باني املخضرم 
راوول غونزالي���ز. ويتقابل 
هرتا برلني مع كايزرسالوترن، 
وهولشتاين كيال )رابعة( مع 
ماينتس، وش���توتغارت مع 

ظهر جنم برشلونة املميز 
أمام شاشة  ليونيل ميس����ي 
التلفزيون الياباني بعد الفوز 
في نهائي بطولة العالم لألندية 
البرازيلي  عل����ى س����انتوس 

برباعية نظيفة.
وبعد اختياره كأفضل العب 
في الدورة وتس����لمه مفاتيح 

سيارة مهداة من شركة تويوتا 
العاملية، ظهر وهو يستغرب 
بش����دة ما يقوله اليابانيون، 
وكان ينتظر بف����ارغ الصبر 
انته����اء املقابل����ة والرد على 
الصحافي الياباني بعد أن سأله 
عن شعوره بعد تسلمه مفاتيح 

سيارة تويوتا الرائعة.

من جه����ة أخرى كش����ف 
استطالع للرأي عن أن أغلبية 
اجلماهي����ر تعتب����ر أن فريق 
برشلونة احلالي يعتبر األفضل 

في تاريخ كرة القدم.
وأيدت نس����بة 71.6% من 
املش����اركني في االس����تطالع، 
الذي أجرته صحيفة »ماركا« 

اإلس����بانية الرياضي����ة على 
نسختها االلكترونية هذا األمر، 

فيما عارضته نسبة %28.4.
وشارك في استطالع الرأي 
ال����ذي الي����زال التصويت به 
متاح����ا حتى اآلن على املوقع 
االلكترون����ي للجريدة 16 ألفا 

و733 قارئا.

إي����الف: واصلت صحف 
مدريد حملتها اإلعالمية بعد 
الكالسيكو، واستعرضت أرقاما 
قياسية حققها الفريق املدريدي 
في الع����ام احلالي. واعتبرت 
صحيفتا »ماركا« و»آس« أن 
الريال هو بطل ليغا 2011، وهو 
ما ذهب إلي����ه رئيس النادي 
فلورنتين����و بيريز بقوله ان 
أبناء مورينيو أثبتوا تفوقهم 

على برشلونة.

وأك����د اإلع����الم املدريدي، 
ممثال في صحيفتي »ماركا« 
و»آس«، أن عام 2011 هو عام 
ريال مدريد بامتياز، حيث أحرز 
الفريق امللكي العدد األكبر من 
النقاط طوال العام احلالي في 
البطولة احمللية بواقع 91 نقطة، 
وبفارق نقطة واحدة عن غرميه 

التقليدي برشلونة.
كما أشارت صحيفة »ماركا« 
املقربة من دوائر صنع القرار 

داخل البيت امللكي إلى أن الريال 
متكن من تسجيل أهداف أكثر 
م����ن أي ناد، برصيد 119 هدفا 

مقابل 94 لبرشلونة.
وتف����وق برش����لونة على 
الريال فقط في جزئية تلقي 
أهداف أقل، حيث اس����تقبلت 
شباك ڤيكتور ڤالديس 20 هدفا، 
فيما وصل عدد األهداف التي 
هزت شباك كاسياس إلى 37 
هدفا، بحسب الصحيفة عينها. 

وش����اطرت صحيف����ة »آس« 
زميلتها »ماركا« بالتأكيد على 
أن النادي امللكي يتسيد الدوري 
اإلسباني البطولة األقوى عامليا 

بحسب الصحيفة املدريدية.
وأش����ارت »آس« إلى فوز 
ري����ال مدريد على إش����بيلية 
بالليغا، واصفة إياه باالنتصار 
الكبي����ر، خصوصا في ملعب 
صعب مثل سانشيز بيزخوان 

وبنتيجة كبيرة )6 - 2(.

ومن جهته يلعب التسيو 
ام����ام ضيف����ه كييڤ����و، فيما 
ال����ذي مني  يلتق����ي نابولي 
بهزميته الثانية بني جماهيره 
والرابعة هذا املوسم وجاءت 
على يد قطب العاصمة االخر 
روما بنتيجة 1-3، مع ضيفه 
الذي  انتر ميالن  اما  جنوى. 
استفاد من س����قوط نابولي 
الى املركز اخلامس،  ليصعد 
فيأمل مواصلة صحوته على 
حساب ضيفه ليتشي متذيل 
املباريات  الترتي����ب. وف����ي 
االخرى، يلع����ب اليوم ايضا 
اتاالنتا مع تشيزينا، وبولونيا 
مع روما، وبارما مع كاتانيا، 

ونوفارا مع باليرمو.

فرنسا

ستكون مواجهة باريس 
سان جرمان الثاني مع مضيفه 
س����انت اتيان اخلامس اليوم 
التاسعة عشرة  قمة املرحلة 
من الدوري الفرنس����ي، فيما 
ستكون الفرصة متاحة امام 
مونبلييه املتصدر الستعادة 
توازنه على حساب مضيفه 
ايڤيان. وبدوره يحل مونبلييه 
الذي يتصدر بفارق االهداف 
عن سان جرمان، ضيفا على 
ايڤيان وهو يبحث عن العودة 
الى سكة االنتصارات وانهاء 
الع����ام في الص����دارة اما ليل 
حامل اللق����ب والذي يتخلف 
بفارق نقطتني فقط عن ثنائي 
الصدارة، فيخ����وض بدوره 
اختبارا س����هال عل����ى ارضه 
ام����ام اجلريح ني����س، فيما 
يلعب اليوم ايضا اوكس����ير 
مع ديجون، وري����ن املتعثر 
مؤخرا مع بوردو، وسوشو مع 
اجاكسيو، وتولوز مع بريست، 

ولوريان مع كاين.

يونايتد الذي يتواجه مع جاره 
سيتي في 7 الشهر املقبل في 
الدور الثالث من كأس اجنلترا، 
ضيفا على فوالم وهو يبحث 
عن انتصاره الرابع على التوالي 
والسابع في اخر 8 مباريات 
له في الدوري منذ س����قوطه 
امل����ذل امام رجال مانش����يني 
)2-6(، ام����ال ف����ي احملافظة 
على تعثر »سيتيزينس« من 
اجل االنقضاض على الصدارة 
او احملافظ����ة اقله على فارق 
النقطتني. وعلى ملعب »ڤيال 
بارك«، يس����عى ارسنال امام 
مضيفه اس����تون ڤي����ال الى، 
وف����ي املباري����ات االخ����رى، 
يبحث ليڤربول امام مضيفه 
ويغان اثلتيك عن ثالث نقاط 
جديدة تبقيه قريبا من دائرة 
اليوم  الصراع، فيم����ا يلعب 
ايضا نيوكاسل يونايتد مع 
وست بروميتش، وايڤرتون مع 
سوانسي سيتي، وكوينز بارك 

رينجرز مع سندرالند.

ايطاليا

تتجه االنظار الى مواجهة 
يوڤنتوس املتصدر مع مضيفه 
اوديني����زي عندم����ا يلتق����ي 
الفريقان على ملعب »فريولي« 
ضم����ن املرحل����ة االولى من 
الدوري االيطالي والتي تأجلت 
بس����بب اضراب الالعبني في 
بداية املوسم. ويأمل يوڤنتوس 
ان يدخل ال����ى عطلة االعياد 
وهو في الصدارة التي انفرد 
بها وحافظ على سجله اخلالي 
من الهزائم بفوزه على ضيفه 
اجلريح نوفارا 2-0، مستفيدا 
من انتهاء مواجهة القمة بني 
اودينيزي ومضيفه التسيو 
ف����ي املرحلة  بالتعادل 2-2 

السادسة عشرة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
اجنلترا )املرحلة السابعة عشرة(

ابوظبي الرياضية 10:45HD4استون ڤيال - ارسنال
ابوظبي الرياضية 10:45HD3مان سيتي - ستوك سيتي

ابوظبي الرياضية 10:45HD7نيوكاسل - وست بروميتش
ابوظبي الرياضية 11HD8ايڤرتون - سوانسي سيتي

ابوظبي الرياضية 11HD5فوالم - مان يونايتد
ابوظبي الرياضية 11HD9ويغان - ليڤربول

11كوينز بارك رينجرز - سندرالند
ايطاليا )املرحلة االولى(

اجلزيرة الرياضية 1+8اودينيزي - يوڤنتوس
10:45اتاالنتا - تشيزينا
اجلزيرة الرياضية 10+10:45بولونيا - روما

اجلزيرة الرياضية 1+10:45انتر ميالن - ليتشي
اجلزيرة الرياضية 8+10:45التسيو - كييڤو
اجلزيرة الرياضية 9+10:45بارما - كاتانيا

اجلزيرة الرياضية 5+10:45نابولي - جنوى
10:45نوڤارا - باليرمو

فرنسا )املرحلة التاسعة عشرة(
9اوكسير - ديجون

اجلزيرة الرياضية 4+9ليل - نيس
اجلزيرة الرياضية 9HD2رين - بوردو

9سوشو - اجاكسيو
9تولوز - بريست
اجلزيرة الرياضية 9HD1ڤالنسيان - ليون
9لوريان - كاين

9ايفيان - مونبلييه
اجلزيرة الرياضية 4+11سانت اتيان - باريس سان جرمان

كأس أملانيا
9كيل � مانيتس

9هرتابرلني � كايزر سلوترن
دبي الرياضية 10:302موتشنغالدباخ � شالكة
دبي الرياضية 10:301شتوتفارت � هامبورغ

كأس أسبانيا
12اشبيلية � سان روكي

10اتليتكو مدريد � آلبا سيتي
12ڤياريال � ميرانديس

يخوض قطبا مانشستر 
ف����ي متناولهما في  مباراتني 
املرحلة الس����ابعة عشرة من 
الدوري االجنليزي لكرة القدم، 
على »ستاد االحتاد«، ويبدو 
مان سيتي املتصدر امام مباراة 
في متناوله عندما يستضيف 
ستوك سيتي الثامن اليوم لكن 
مهمة فريق املدرب االيطالي 
روبرتو مانشيني لن تكون 
سهلة الن الضيوف يدخلون 
الى اللقاء وفي جعبتهم اربعة 
انتص����ارات متتالية، احدها 
على توتنهام، كما ان س����بق 
لهم هذا املوس����م ان اسقطوا 
ليڤربول )1-0( واجبروا مان 
يونايت����د على التعادل معهم 
)1-1(. ويدخل سيتي الى هذه 
املباراة مبعنويات جيدة بعدما 
استعاد توازنه وعوض تلقيه 
في االسبوع املاضي هزميته 
االولى هذا املوس����م على يد 
تشلسي )1-2(، وذلك بفوزه 
على الفري����ق اللندني االخر 
ارسنال 1-0 بفضل االسباني 
دافيد سيلفا. وبدوره يحل مان 

)رويترز( واين روني يسعى لقيادة فريقه للفوز أمام فوالم 


