
37
االحد 22 ديسمبر 2013

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

صراع فرنسي
بني سان جرمان 

وليل

تيڤيز: فقدت األمل في خوض املونديال
فقد املهاجم األرجنتيني كارلوس تيڤيز األمل بخوض مونديال 2014 لكرة القدم 
لعدم اعتماد املدرب اليخاندرو سابيال عليه، وقال مهاجم يوڤنتوس اإليطالي إلذاعة 
أرجنتينية: »ال ميكنني التوهم كثيرا حتى ولو سجلت 30 هدفا )هذا املوسم( ال أعتقد 
أني سأستدعى«، ويفضل مدرب منتخب التانغو االعتماد هجوميا على ليونيل ميسي، انخل دي 
ماريا، سيرخيو اغويرو وغونزالو هيغواين. وتابع العب بوكا جونيورز ومان سيتي ويونايتد السابق: 
»يؤملني أن أشاهد املنتخب في املونديال؟ سأذهب في عطلة، ولن أشاهده ولن يحرمني ذلك من النوم«، 
وشارك تيڤيز في مونديالي 2006 و2010، حيث بلغ ربع النهائي.

برشلونة يخشى مفاجآت خيتافي.. وتوتنهام ملداواة جراحه.. وهدف يوڤنتوس االبتعاد بالصدارة

إنتر يصطدم مبيالن في »دربي« اجلريحني.. وقمة بني امللوك واخلفافيش

وانتكس اينتراخت فرانكفورت 
اكتفى بالتعادل  مجددا بعدما 
م����ع ضيفه اوغس����بورغ 1-1 
افتتاح املرحل����ة االخيرة  في 
ذهاب����ا الذي يدخل في العطلة 
الش����توية التقليدية حتى 24 

يناير املقبل.
ورفع فرانكفورت رصيده 
ال����ى 15 نقط����ة ف����ي املرك����ز 
اخلام����س عش����ر، مقاب����ل 24 
نقطة الوغسبورغ في املركز 

الثامن.

فرنسا

يخوض باريس سان جرمان 
املتصدر امتحانا جديا عندما 
الذي  الثال����ث  يس����تقبل ليل 
يتخلف عنه بف����ارق 4 نقاط 
في املرحلة التاسعة عشرة من 
بطولة فرنسا.ويلعب مرسيليا 
مع بوردو، ولوريان مع ليون.

واسدى فالنسيان الذي يصارع 
لالبتعاد ع����ن منطقة اخلطر، 
خدمة كبيرة لباريس س����ان 
جرمان حامل اللقب واملتصدر 
وذلك بعدما احل����ق مبوناكو 
الثاني الهزمية االولى في معقله 
الثاني« بالفوز عليه  »لويس 
2-1 اول م����ن امس في افتتاح 

املرحلة.

رصيد التشي عند 17 في املركز 
الرابع عشر.

إنجلترا

 ي����زور توتنهام الس����ابع 
س����اوثهامبتون التاسع اليوم 
في املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري االجنليزي، بعد اسبوع 
كارثي شهد سقوطا مروعا امام 
ليڤربول واقالة مدربه البرتغالي 
اندريه فيالس بواس ثم خروجه 
من كأس الرابطة امام وس����ت 
الفريق  هام.ويتولى ش����ؤون 
موقتا تيم شيروود الذي اعاد 
اديبايور  التوغولي اميانويل 
الى التشكيلة االساسية. ورد 
اديبايور بالتسجيل في مرمى 
سندرالند: »كنت انتظر فرصتي. 
دفع تيم بي واستفدت من ذلك«.
اليوم ايضا سوانزي  ويلعب 

مع ايفرتون.

 ألمانيا

بوروس����يا  يختت����م 
مونشنغالدباخ املرحلة السابعة 
عشرة من الدوري االملاني اليوم 
مع ضيفه فولفسبورغ مطارده 
املباشر )29 نقطة( الذي ارهق 
الكب����ار آخرهم ش����توتغارت 
في املرحلة الس����ابقة )1-3(، 

مع التسيو، وساسوولو مع 
فيورنتينا.

إسبانيا

 يخوض برشلونة مباراة 
سهلة نسبيا عندما يستضيف 
خيتاف����ي الثام����ن على ملعب 
كامب نو في املرحلة السابعة 
عشرة.ولن تكون مباراة ريال 
مدري����د الثالث س����هلة عندما 
يحل ضيفا على ڤالنسيا على 
ملعب ميس����تايا وال بديل له 
ع����ن الفوز اذا م����ا اراد البقاء 
املنافسة خصوصا  في اجواء 
انه يتخلف ع����ن املتصدرين 
بف����ارق 5 نقاط.ومن املتوقع 
ان يع����ود الى صفوف الفريق 
البرتغالي رونالدو والويلزي 
غاريث باي����ل بعد ان غابا عن 
مباراة الكأس منتصف االسبوع 
احلالي.وفي املباريات االخرى، 
يلتقي اسبانيول مع بلد الوليد، 
واتلتيك بلباو مع رايو فاليكانو، 

وسلتا فيغو مع اوساسونا.
 وكان ملقة قد حقق فوزه 
االول خارج ملعبه هذا املوسم 
التش����ي  وجاء على حس����اب 
1-صفر في افتتاح املرحلة.ورفع 
ملقة رصيده الى 20 نقطة في 
املركز التاسع موقتا، فيما جتمد 

ونحن بحاجة الى الفوز اكثر 
من اي وقت مضى. يجب ان 
ندافع م����ع 11 العبا اليوم«.
املباراة محتسبة على ارض 
انتر في ملعب »سان سيرو« 
املشترك بينهما، لكن جمهور 
»كورفا نور« سيقفل عقابا 
التي انشدت  انتر  جلماهير 
هتافات متيي����زة في مباراة 

نابولي.
 ويسعى يوڤنتوس الى فوز 
تاسع على التوالي عندما يحل 
على اتاالنتا الثالث عشر والذي 
خسر مرة واحدة على ارضه 
هذا املوس���م امام فيورنتينا، 
بعد خروجه املخيب من دوري 
ابط���ال اوروبا على يد غلطة 
سراي التركي.ويأمل روما تعثر 
مستبعد ليوڤنتوس كي يقلص 
الفارق في الصدارة مع فريق 
مدين���ة تورينو، وفي الوقت 
عينه ابعاد ش���بح التعادالت 
عنه بعد بدايته الصاروخية 
وفوزه في 10 مباريات متتالية.
ويس���تقبل ذئ���اب العاصمة 
كاتاني���ا االخير الفائز مرتني 
ف���ي 16 مباراة.وف���ي باق���ي 
املباريات، يلعب بولونيا مع 
جنوى، وتورينو مع كييفو، 
وسمبدوريا مع بارما، وفيرونا 

سيحمل دربي مدينة ميالن 
بني انت���ر وميالن في املرحلة 
السابعة عش���رة من الدوري 
اليوم  الق���دم  االيطالي لكرة 
نكهة م���رة لفريقني جريحني 
ينافس���ان على مراكز مؤهلة 
ال���ى ال���دوري االوروبي بعد 
ان كانا ركنا اساسيا في كرة 
القدم العاملية واالوروبية.انتر 
ميالن يحتل املركز اخلامس في 
الترتيب بفارق 15 نقطة عن 
يوڤنتوس املتصدر ولم يفز 
في مبارياته االربع االخيرة، 
اما الكارثة الكبرى فتكمن في 
موقع ميالن العاشر بفارق 24 
نقطة عن غرمي���ه التاريخي 
يوڤنتوس.ميالن يعيش فترة 
حاسمة بعد الصراع احلديدي 
بني رجل النادي القوي ادريانو 
غالياني وبربرا برلسكوني ابنة 
مالك النادي ورئيس الوزراء 
السابق سيلفيو برلسكوني.
الفري���ق اللومباردي قد يلجأ 
الى تغييرات، اولى مالمحها 
بدأت م���ع حدي���ث احلارس 
املخضرم كريس���تيان ابياتي 
الى اعتزاله اللعب بحال عدم 

جتديد عقده.
 لك����ن ابيات����ي اعتبر ان 
»الدربي استعراضي دوما، 

مواجهات الدربي بني انتر وميالن حتفل باالثارة والندية واملنافسة القوية

توريس: يجب أن أحرز أهدافاً أكثر

»بابا نويلمار« يهنئ اجلماهير باألعياد

اعترف مهاجم تشيلسى فرناندو توريس الذي اشتهر 
بإضاعته للكثير من الفرص السهلة بأنه كان ينبغي له ان 
يحرز مزيدا من األهداف خالل فترة األعوام الثالثة التي 
أمضاها في ستامفورد بريدج كما أنه يحتاج الى تسجيل 

أهداف أكثر خالل املباريات املقبلة. ورغم أن توريس 
حصل على لقب هداف تشيلسي الدور املاضي، اال أنه لم 
يسجل لفريقه سوى 41 هدفا فقط على مدار 150 مباراة 

لعبها منذ انتقاله الى ستامفورد بريدج قبل ثالث سنوات. 
وأكد توريس الذي يبلغ من العمر 29 عاما أنه في حاجة 
ألن يستعيد ذاكرة التهديف بصورة أكبر خالل الفترة 

املقبلة، وقال »إنني في حاجة لتسجيل مزيد من األهداف 
ألنني اذا أحرزت أهدافا كل أسبوع فإنني سأضمن اللعب 
أما إذا لم أجنح في ذلك فإن اجلهاز الفني قد يفضل على 

العبني آخرين«.

أصدر نادي برشلونة االسباني فيديو مدته نصف دقيقة 
لتهنئة جماهيره وأنصاره حول العالم بأعياد »الكريسماس« 

وامليالد املجيد بخمس لغات مختلفة هي االسبانية والبرتغالية 
والفرنسية واالجنليزية والالتينية.وظهر خالل الفيديو اللقاء 

املعايدة على اجلماهير 
املدرب االرجنتيني تاتا 

مارتينو واالسبانيان 
جيرارد بيكيه واندرياس 

انييستا والتشيلي الكسيس 
سانشيز والكاميروني 

الكسندر سونغ عالوة على 
النجم البرازيلي نيمار دا 
سيلفا وجميعهم وجهوا 

التهنئة بعطلة االعياد 
للجماهير مبختلف اللغات.
ووضعت صحيفة »ماركا« 

فيديو ملدرب والعبي 
برشلونة حتت عنوان 

»بابا نويلمار يقدم حتية عيد امليالد جلماهير برشلونة«، ولفت 
الفيديو انتباه اجلميع وشاهده اآلالف من املتابعني وشاركوا به 

عبر مواقع التواصل االجتماعي وعلق عليه املئات.

ينوي ليڤربول االجنليزي التعاقد مع العب 
الوسط املصري املوهوب محمد صالح في فترة 
االنتقاالت الش���توية املقبلة، بحسب ما ذكرت 
مصادر لش���بكة »اي اس ب���ي ان« الرياضية. 
وجذب صالح )21 عاما( االهتمام بعد تألقه مع 
بازل السويس���ري محليا وأوروبيا. وارتبط 
اسم افضل العب في سويس���را باالنتقال الى 
تشلس���ي وليفربول وتوتنهام ومان يونايتد 
االجنليزية. وكان محمد شعبان »زيكا« زميل 
صالح الس���ابق في نادي املقاولني العرب اكد 
قبل ايام في تصريح تلفزيوني اقتراب انضمام 

االخي���ر الى ليڤربول مقاب���ل 12 مليون جنيه 
استرليني: »نعم، أنا أثق بنسبة 99% أن صالح 
سينضم لصفوف ليڤربول«. وذكرت صحيفة 
»دايلي مي���ل« البريطانية أن ليڤربول يراقب 
الالعب منذ س���تة أشهر، مشيرة الى ان مدربه 
االيرلندي الشمالي براندن رودجرز سافر إلى 
أملانيا ملتابعته في مباراة بال أمام ش���الكه في 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت سابق 
هذا الش���هر. وتألق الدولي املصري في دوري 
ابطال اوروبا خصوصا امام تشلسي االجنليزي 

وهز شباكه مرتني.

جنم بازل محمد صالح يقترب من االنتقال إلى ليڤربول

ليڤربول يقترب من التعاقد مع صالح
وأعضاء م���ن اجلهاز الطبي 
لالحتاد« ويتصدر برشلونة 
الدوري االسباني رغم غياب 
ميسي كما ضمن التأهل إلى 
دور الستة عشر بدوري أبطال 

اوروبا. 

برشلونة األكثر ثراء

كش����ف تقري����ر أجرت����ه 
مؤسسة »بلوري« لالستشارات 
إع����الم  ونش����رته وس����ائل 
إسبانية ان برش����لونة هو 
النادي األكثر ثراء في العالم 
ب����� 600 مليون يورو. وجاء 
ريال مدريد في املركز الثاني 
بقائمة النوادي األكثر ثراء في 
العالم ب� 575 مليون يورو، 
متفوقا على بايرن ميونيخ 
األملاني، الذي حل في املركز 
الثالث ب� 493 مليون يورو.

واحتل املركز الرابع نادي مان 
سيتي اإلجنليزي بنحو 480 
مليون يورو يليه تشلس����ي 
ب�451 مليون يورو وبفارق 
كبي����ر ع����ن باريس س����ان 
الفرنسي، صاحب  جيرمان 
املركز السادس ب� 363 مليون 

يورو.

قال االحت���اد االرجنتيني 
لكرة القدم إن ليونيل ميسي 
تعافى بشكل تام من إصابة 
في عضالت الفخذ ويستطيع 
املش���اركة في مرحلة اإلعداد 
البدني رغم أنه لم يعلن عن 
الالعب  موعد منتظر لعودة 
للمالعب.وتلقى ميسي قائد 
األرجنتني اخلبر السعيد من 
أطباء االحتاد االرجنتيني حيث 
يتعافى هناك من اإلصابة التي 
تعرض لها مع برشلونة في 
العاش���ر من نوفمبر. وبعد 
أن حصل ميس���ي على فترة 
راح���ة في برش���لونة اجتاز 
املهاجم االرجنتيني املرحلة 
الثانية بنجاح. وقال االحتاد 
االرجنتيني في بيان مبوقعه 
على االنترنت »الفحوص التي 
أجريت كش���فت عن اجتياز 
ليونيل ميسي ملرحلة مهمة 
في مشوار تعافيه«. وأضاف 
»س���يبدأ الالعب غدا االثنني 
املرحل���ة الثالثة من التعافي 
والتي تضمن اإلعداد البدني. 
س���يفعل ذل���ك ف���ي مدينته 
روساريو حتت إشراف طبيب 
البيو باولوروسو  برشلونة 

ليونيل ميسي يبدأ التدريبات التأهيلية من أجل عودته إلى املالعب

ميسي يواصل التعافي و برشلونة األكثر ثراء في العالم

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة السابعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +4:309ساوثهامبتون � توتنهام 
اجلزيرة الرياضية +79سوانزي � إيڤرتون 

إيطاليا )املرحلة السابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +2:307بولونيا � جنوى

اجلزيرة الرياضية +57اتالنتا � يوڤنتوس 
اجلزيرة الرياضية +54روما � كاتانيا

اجلزيرة الرياضية +51تورينو � كييڤو
5سمبدوريا � بارما
اجلزيرة الرياضية +55فيرونا � التسيو

اجلزيرة الرياضية +52ساسوولو � فيورنتينا
اجلزيرة الرياضية +10:457انتر ميالن � ميالن 

إسبانيا )املرحلة السابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +28اسبانيول � بلد الوليد
اجلزيرة الرياضية +78خيتافي � برشلونة

اجلزيرة الرياضية +94اتلتيك بلباو � رايو ڤاليكانو 
اجلزيرة الرياضية +114سلتا ڤيغو � اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +118ڤالنسيا � ريال مدريد 

أملانيا )املرحلة السابعة عشرة(
بوروسيا مونشنغالدباخ � 

ڤولفسبورغ
دبي الرياضية بوندسليغا5:30

فرنسا )املرحلة التاسعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +46مرسيليا � بوردو
اجلزيرة الرياضية +76لوريان � ليون

اجلزيرة الرياضية +116باريس سان جرمان � ليل

نيمار دا سيلفا


