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بودولسكي في »جيوسييبي مياتزا«الرياضية
وصل املهاجم األملاني لوكاس بودولسكي الى مدينة ميالنو اإليطالية من اجل التوقيع على عقد 
انضمام الى صفوف انتر ميالن بعد أشهر من االنتظار على مقاعد االحتياط ألرسنال.
ونشر موقع النادي اإليطالي في شبكة اإلنترنت صورا لالعب لدى وصوله الى مطار ميالنو 
وهو يحمل منديال بألوان انتر ميالن. وقال بودولسكي: »أريد مساعدة فريقي اجلديد، وأتطلع 
الى التأهل مع كتيبة املدرب مانشيني الى دوري األبطال. وسيبدأ بودولسكي مشواره اجلديد 
في الكالتشيو الثالثاء املقبل ضد يوڤنتوس املتصدر وبطل املواسم الـ 3 األخيرة«.

»امليستايا«.. أول ألغام »امللكي« في 2015
يس���تهل ريال مدريد املتصدر عامه اجلديد 
الي���وم بزيارة محفوف���ة باملخاطر الى ملعب 
»ميس���تايا« اخلاص بڤالنس���يا، فيما يأمل 
غرميه االزلي ومالحقه برشلونة ان يتناسى 
خيبته القضائية على حساب مضيفه ريال 
سوس���ييداد، وذلك ضمن املرحلة السابعة 

عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويدخل »امللكي« الى موقعته مع ڤالنسيا 
الرابع الذي يتخلف عن رجال املدرب االيطالي 
كارلو انشيلوتي بفارق 8 نقاط، وهو يبحث 
عن مواصلة سلسلة انتصاراته التي بلغت 22 
على التوالي في جميع املس���ابقات، تخللها هزمية 
»غير محس���وبة« امام ميالن االيطالي )2-4( على 
كأس حت���دي دبي، من اجل احملافظة على اقله على 
فارق النقطة الذي يفصله عن برش���لونة، علما 
أن الريال ميلك مب���اراة مؤجلة يخوضها 
ضد اش���بيلية في الرابع من الشهر 

املقبل.
ويدرك انشيلوتي ان 
فريقه يدخل مرحلة 
صعبة من املوس���م 
اذ يواجه احتمال 
خ���وض تس���ع 
خالل  مباريات 
االول  الشهر 
العام  م���ن 
اجلدي���د، 
يبدؤه���ا 

ف���ي 

»ميستايا« حيث لم يذق طعم الهزمية منذ التاسع من 
مايو 2009 )0-3( وتتخللها مواجهتان ناريتان في 7 
و15 الشهر اجلاري مع جاره اللدود اتلتيكو بطل الدوري 
للموس���م املاضي في ذهاب واياب الدور ثمن النهائي 
من مسابقة الكأس احمللية التي قد تضعه في مواجهة 

غرميه االزلي برشلونة في الدور ربع النهائي.
ورغ���م هذا البرنام���ج احلافل، يب���دأ ريال 2015 
مبعنويات مرتفعة يحملها معها من 2014 الذي شهد 
تتويجه بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة العاشرة في 
تاريخه وبالكأس احمللية والكأس السوبر االوروبية 

وكأس العالم لالندية.
ولكن املهمة لن تكون سهلة امام فريق »اخلفافيش« 
الذي استعاد بريق املاضي مع مالكه اجلديد السنغافوري 
بيتر ليم حيث عزز صفوف النادي بالعب الوس���ط 
االرجنتين���ي انزو بيريز مقابل 25 مليون يورو من 

بنفيكا البرتغالي.
من جهته، يأمل برش���لونة في زيارته الى ريال 
سوسييداد بتناسي خيبته القضائية القاسية بعدما 
رفضت محكمة التحكي���م الرياضي الثالثاء املاضي 
اس���تئناف النادي الكاتالوني واك���دت حرمانه من 
التعاق���دات حتى يناير 2016 عل���ى خلفية مخالفته 

لعقود الالعبني القصر.
واعتبرت محكمة التحكيم الرياضي ان »البارسا« 
خرق قوانني حماية الالعبني حتت الس���ن القانونية 

وتسجيلهم في اكادمييات كرة القدم.
واك���د مدرب الفريق الكاتالون���ي وجنمه الدولي 
السابق لويس انريكي ان برشلونة قادر على احلفاظ 
على مس���تواه واملنافسة على االلقاب حتى من دون 
الدخول في املركاتو، حيث قال في منتصف الش���هر 

املاضي »بالتأكيد، ميكننا حتمل القرار، ولم ال«.
وميك���ن النريكي االس���تفادة تدريجيا من عودة 
الالعبني املعارين كدنيس سواريز او جيرار ديلوفيو، 

ما يعزز خياراته على دكة البدالء.

كارلو ال يخسر مع مانزانو إنزو يتوعد »املرينغي« مويس: هدفنا الفوز
يدير احلكم جيل مانزانو اليوم واحدة من أبرز مباريات هذا األسبوع في الدوري 

اإلسباني والتي جتمع بني ڤالنسيا وريال مدريد على ملعب ميستايا، وكان قد أدار 
الكالسيكو األخير بني برشلونة وريال مدريد، الذي شهد فوز النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو ورفاقه. وذكرت صحيفة »اس« في تقرير لها أن املدرب 
اإليطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي ال يعرف معنى الهزمية حينما يدير احلكم 

الشاب مباريات الفريق االبيض. وكمدرب »للملكي«، حقق أنشيلوتي خمسة 
انتصارات وتعادال واحدا في املباريات الست التي أدارها جيل مانزانو.

وأشارت نفس الصحيفة إلى أن احلكم أدار إجمالي ثماني مباريات لبطل أوروبا، 
خسر الريال واحدة فقط منها وكانت أمام ريال بيتيس في موسم 2013-2012 

بنتيجة 1-0.

أكد األرجنتيني إنزو بيريز، عقب تقدميه كالعب جديد لڤالنسيا مبلعب ميستايا، 
أنه سيكون من الرائع بالنسبة له أن يخوض أول مباراة له بقميص اخلفافيش ضد 

ريال مدريد في الليغا.
وصرح العب الوسط القادم من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 25 

مليون يورو قائال: »أريد ان أوجه الشكر ملجلس اإلدارة ولبيتر ليم على الثقة 
التي أودعوها في وانتظاري ستة أشهر، لقد وقفوا إلى جانبي وأشعروني بأنني 

مهم لهم ولهذا اخترت ڤالنسيا«. وأضاف إنزو حول إمكانية مشاركته في مواجهة 
امللكي »أمتنى أن أشارك في أول مباراة لي بقميص الفريق سريعا، لكن األهم أن 

يفوز الفريق ويحصد النقاط الثالث«، مشيرا إلى أن القرار يعود في النهاية للجهاز 
الفني.

يعتقد ديڤيد مويس مدرب ريال سوسيداد أن بوسع فريقه التفوق على ضيفه 
برشلونة صاحب املركز الثاني. ويرغب مويس في التأهل لبطولة أوروبية املوسم 

املقبل رغم أن سوسيداد يحتل حاليا املركز 14 متقدما بنقطتني على منطقة الهبوط، 
حيث اثبت الفريق قوته عند اللعب على أرضه هذا املوسم وفاز على ريال مدريد 

وأتليتيكو مدريد قبل أن يتولى مويس املسؤولية.
وقال املدرب االسكوتلندي في مؤمتر صحافي »إذا لعبنا بنفس طريقة لعبنا في 

املباراتني )أمام ريال وأتليتيكو( فإننا سنملك فرصة جيدة في الفوز«.
وأضاف: »سنواجه فريقا جيدا جدا لكن رجالي أظهروا أن بوسعهم الفوز على 

البارسا وسنكون في حاجة لتكرار ذلك مجددا«.
وتابع »نريد أن نبدأ العام اجلديد بشكل رائع عن طريق الفوز على برشلونة«.

باردو يعود الى بيته القدمي

باردو مدرباً لكريستال باالس
اعلن نادي كريس���تال 
باالس االجنليزي لكرة القدم 
تعيني الن باردو )53 عاما( 
مدربا جديدا لفريقه خلفا 
لنيل وارنوك الذي اقيل من 

منصبه في 29 ديسمبر.
وجاء في بيان على موقع 
النادي في شبكة االنترنت 
»يسر كريستال باالس ان 
يعلن تعيني الن باردو مدربا 
جديدا لفريقه ملدة 3 اعوام 

ونصف العام«.
م���ن جانب���ه، اع���رب 
باردو الذي دافع عن الوان 
كريستال باالس كالعب خالل 
4 س���نوات، عن »سعادته 
الغامرة بان يصبح املدرب 

اجلديد للفريق«.
واش���رف ب���اردو على 
نيوكاس���ل عل���ى مدى 4 
ل���م ينل  س���نوات، لكنه 
استحسان انصار »املكبايس« 
الذي أحلق اول هزمية هذا 
املوسم بتشلسي املتصدر 
في 12 ديسمبر )2-1(، رغم 
اختياره افضل مدرب لشهر 

نوفمبر املاضي.
واعطى نيوكاسل قبل 
ايام باردو الضوء االخضر 
للدخول في مفاوضات مع 
كريستال باالس الذي بدا، 
حس���ب تقارير صحافية، 
مستعدا لدفع مبلغ مليوني 
جنيه استرليني )نحو 3.1 
ماليني دوالر( لفسخ عقده 
الن���ه مرتبط بنيوكاس���ل 

خلمس سنوات اخرى.

جماهير أرسنال بانتظارك

أوزيل: ترقبوا عودتي

أكد الدولي األملاني مس���عود أوزيل جنم 
وصانع ألعاب فريق أرسنال اإلجنليزي أنه 
يتمنى العودة بقوة للمالعب بعد فترة اإلصابة 
ويقود فريقه لالنتصارات في دوري أبطال 

أوروبا والدوري اإلجنليزي.
وقال أوزيل في تصريحات نشرتها صحيفة 
»ديلي إكسبرس« البريطانية: »أريد مساعدة 
أرس���نال، في احلقيقة أمتنى قيادته للفوز 
بلقب الدوري اإلجنليزي والتشامبيونزليغ، 
كما أحلم مبس���اعدة املنتخب األملاني أيضا 

الفترة املقبلة«.
وأضاف: »لقد خضت برامج تأهيلية قوية، 

ومستعد جيدا للفترة املقبلة بعدما تدربت 
بشكل مكثف، متهيدا للعودة واملشاركة مع 

الغانرز«.
وأوضح أوزيل في ختام تصريحاته أن كل 
شيء من املمكن أن يتغير في »البرميييرليغ«، 
وأن فرص أرس���نال ال تزال قائمة لتحقيق 
اإلجناز، كما هو احلال بالنسبة لدوري أبطال 

أوروبا.
يذكر أن أوزيل صاحب ال� 26 عاما، يغيب 
منذ 3 أشهر لإلصابة في الركبة، ومن املتوقع 
عودته يوم 11 يناير اجلاري ملواجهة ستوك 

سيتي املنافس العنيد.

االيطالي يرفض »البرميييرليغ«

فيراتي يصفع كبار إجنلترا

وجه جنم وسط باريس سان جرمان ماركو 
فيراتي صفعة قوية إلى ثالثي إجنلترا ليڤربول 
ومان يونايتد وأرسنال وأكد بقاءه في العاصمة 

الفرنسية.
وأعرب فيراتي في تصريحات نقلتها الديلي 
ستار عن سعادته الكبيرة بوجوده في صفوف 
النادي الباريسي، مشيرا إلى أنه يحلم بالعودة 

إلى الدوري اإليطالي مرة أخرى.
وأبدى فيراتي أمله في الفوز بالبطوالت هذا 
العام وحتقيق نتائج مميزة مع سان جرمان 

في دوري أبطال أوروبا.
وفي س���ياق آخر، أفادت صحيفة »الديلي 
اكسبريس« أن ادينسون كافاني مهاجم باريس 

اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.
وأفادت اإلجنليزية أن املهاجم األوروغواياني 
اصبح قريبا من الرحيل واالنتقال إلى الدوري 

اإلجنليزي في الصيف.
وأكدت ان النادي الباريس���ي رفض رحيل 
الالعب خالل فترة االنتقاالت الش���توية ليتم 

تأجيل خطوة رحيله إلى الصيف.
ويستعد ارسنال ومان يونايتد وليڤربول 
لتجهيز 62 مليون جنيه استرليني للحصول 

على توقيع الالعب القناص.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا »املرحلة 17«
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