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بثالثية في شباك ليغانيس
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إصابة ريبري جناح بايرن في الفخذ
ق��ال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة
األولى األملاني لكرة القدم يوم اخلميس إن جناحه
فرانك ريبري سيغيب لفترة ال يعرف النادي مدتها
بعد إصابته في الفخذ خالل تدريبات.
وفرض بايرن مؤخرا عقوبة مالية على ريبري
بسبب تعليقات غاضبة على وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي عقب زيارة قام بها ألحد املطاعم في دبي.
ونشر ريبري مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستعد
لتناول شريحة كبيرة من اللحم .لكن تعليقات
كثيرة على املقطع انتقدت الالعب خاصة من جانب
مشجعي بايرن ميونيخ الذين يكدحون لشراء تذاكر
املباريات .وب��ادر الدولي الفرنسي السابق ،الذي
سبق أن تورط في العديد من األحداث خارج امللعب
خالل مسيرته الرياضية ،بالرد وشن ضد منتقديه
هجوما لفظيا عنيفا ن��ادرا ما استخدمه رياضيون

محترفون من قبل .وق��ال ال��ن��ادي إن ريبري كان
يشارك في حملة إعالنية للمطعم الذي ميلكه طاه
شهير خالل عطلته في دبي .وأعلن العمالق األملاني
أن ريبري أصيب في التدريبات يوم األربعاء.
وتابع النادي في بيان ”أصيب فرانك ريبري
بتمزق في عضالت فخذ الساق اليمنى خالل مباراة
تدريبية مساء األربعاء وسيغيب لفترة“.
وقال النادي إن الالعب الفرنسي البالغ من العمر
 35عاما يقضي آخر موسم له مع بايرن الذي انضم
إليه في .2007
وسيستأنف ال��دوري األملاني نشاطه األسبوع
املقبل بعد العطلة الشتوية حيث يحتل بايرن املركز
الثاني متأخرا بست نقاط عن بروسيا دورمتوند.
وسيلعب بايرن مع ليفربول في دور الستة عشر
لدوري أبطال أوروبا الشهر املقبل.

رامسي سيغادر أرسنال إلى يوفنتوس
قالت وسائل إعالم بريطانية أمس إن يوفنتوس
بطل إيطاليا سيتعاقد مع آرون رامسي العب وسط
أرسنال في نهاية املوسم في صفقة انتقال مجانية.
وخ���اض رام��س��ي أك��ث��ر م��ن  250م��ب��اراة منذ
انضمامه إلى أرسنال من كارديف سيتي في 2008
لكن العب منتخب ويلز أخفق في التوصل إلى اتفاق
جديد مع النادي اللندني خالل العام األخير من
تعاقده.
ويسمح هذا األم��ر لالعب البالغ من العمر 28

البرازيلي فينيسيوس جونيور في صراع على الكرة مع العب ليغانيس

أض��اف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في
الدقيقة  68بعد خطأ من دفاع ليجانيس في
إعادة الكرة للحارس إيفان كويار ليقتنص
ك��رمي بنزمية ال��ك��رة ومي��رره��ا للبرازيلي
فينيسيوس جونيور الذي بدوره مرر الكرة
بإيثار كبير لفاسكيز الذي كان في مواجهة
املرمى اخلالي من حارسه.
ثم تكفل الالعب األسمر بتسجيل الهدف

اقترب ري��ال مدريد كثيرا ً من بلوغ دور
الثمانية لكأس ملك إسبانيا ،بعد أن فاز
بثالثة أه��داف نظيفة على ضيفه ليغانيس
األربعاء في ذهاب ثمن النهائي.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو ،أنهى
“امليرينغي” الشوط األول متقدماً بهدف
سجله قائده سرخيو رام��وس في الدقيقة
 44من عالمة اجلزاء .وفي الشوط الثاني،

الثالث بنفسه في الدقيقة  77بتسديدة رائعة
على الطائر من داخل املنطقة.
وضرب الفريق امللكي بهذا االنتصار أكثر
من عصفور ،حيث أنه صالح به جماهيره
بعد السقوط امل��دوي على نفس امللعب منذ
أي��ام ف��ي الليجا على ي��د ري��ال سوسييداد
بثنائية نظيفة.
كما أن كتيبة األرجنتيني سانتياغو

مانشستر يونايتد يحرر مورينيو
بدفع تعويضاته

حرر ن��ادي مانشستر يونايتد
االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم م��درب��ه
السابق البرتغالي جوزيه مورينيو
املقال الشهر املاضي ،بعدما دفع
تعويضات له وصلت قيمتها إلى
 15مليون جنيه استرليني (19
مليون دوالر) ،بحسب تقارير
صحافية إنكليزية أمس اخلميس.
وم����ع ط���ي ال��ف��ص��ل األخ��ي��ر
م��ن عالقة يونايتد بالبرتغالي
مورينيو ( 55عاما) بات في إمكان
األخير أن يعود إلى مقاعد التدريب،
حيث ترجح تقارير صحافية إمكان
عودته لتدريب نادي ريال مدريد
اإلسباني.
وبحسب م��ا ج��اء ف��ي صحيفة
“ذا صن” اإلن��ك��ل��ي��زي��ة ،واف��ق
يونايتد على ش��روط الدفع بعد
لقاء جمع بني وكيل أعمال املدرب
البرتغالي جورج منديش ونائب
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي إد
وودوورد.
وأكد مصدر مقرب من مورينيو
الذي كان مرتبطا بعقد مع يونايتد
حتى نهاية موسم 2020-2019
مع إمكانية التمديد ملوسم إضافي،
لصحيفة “دايلي مايل” أن الطرفني
توصال إلى اتفاق رضائي.
وأوردت الصحيفة “ليست
ه��ن��اك أي م��ش��ك��ل��ة ب��ش��أن عقد
مورينيو مع مانشستر يونايتد.
لقد مت التوصل إل��ى اتفاق بشأن

مورينيو

كل شيء” ،مضيفة “بات بامكان
ج��وزي��ه أن يحصل على وظيفة
جديدة ،ولكنه غير مستعجل”.
وتابعت الصحيفة في إش��ارة
إل��ى إمكانية ع��ودة مورينيو إلى
النادي امللكي الذي سبق له أن دربه
ب�ين  2010و“ 2013لم حتصل
أي م��ح��ادث��ات ،ولكنهم (ري���ال)
إتصلوا بجوزيه بعد إقالة (جولن)
لوبيتيغي (في أكتوبر) .قال لهم
إنه املدير الفني ملانشستر يونايتد
وهو ملتزم كليا مع النادي”.
وع��ي�ن ري�����ال األرج��ن��ت��ي��ن��ي
سانتياغو سوالري مدربا له خلفا

للوبيتيغي ،علما أن مورينيو قاد
النادي امللكي للقب الليغا وكأس
إسبانيا والكأس السوبر.
وكان يونايتد قد أقال مورينيو
في  18ديسمبر ،منهيا حقبة املدير
الفني املثير للجدل ال��ذي أشرف
عليه منذ صيف  ،2016بعدما
حقق معه هذا املوسم أسوأ بداية
محلية منذ  28عاما.
وأوكل فريق “الشياطني احلمر”
مهام امل���درب ال��ى العبه السابق
النروجي أولي غونار سولسكاير،
وذل���ك بشكل م��وق��ت حتى نهاية
املوسم احلالي.

أط����اح م��ي��ل��ووك��ي ب��اك��س مبضيفه
هيوسنت روكتس  109-116رغم النقاط
الـ  42لنجمه جيمس هاردن األربعاء في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وح��س��م ال��ن��ج��م ال��ي��ون��ان��ي يانيس
أنتيتوكومنبو ( 24ع��ام��ا) ص��راع��ه مع
ه��اردن أفضل الع��ب في ال��دوري املوسم
امل��اض��ي وأف��ض��ل ه��داف ل��ه ه��ذا املوسم،
وأحلق اخلسارة األولى بهيوسنت روكتس
على أرض��ه منذ أكثر م��ن شهر ونصف
وحتديدا عندما خسر أمام ضيفه داالس
مافريكس  128-108ف��ي  28تشرين
الثاني/نوفمبر املاضي.
أكيد أن هاردن تخطى حاجز  40نقطة
للمرة السادسة في املباريات الثمانية
األخيرة ،لكنه ورفاقه استسلموا للقوة
البدنية ألنتيتوكومنبو امل��رش��ح بقوة
جلائزة أفضل العب هذا املوسم.
وسجل النجم اليوناني  27نقطة مع 21
متابعة ( 17منها دفاعية) و 5متريرات
حاسمة ،وأضاف مالكولم بروغدون 24
نقطة.
وكانت املباراة متكافئة بني الفريقني مع
أفضلية نسبية لهيوسنت روكتس الذي
كسب الربعني األول ( )26-29والثاني
( ،)28-31لكن ميلووكي باكس ضرب

جيمس هاردن سجل  42نقطة

الشرطة اإلسبانية تعتقل  83شخص ًا من بينهم
 28العب تنس محترف ًا في مزاعم تالعب
قالت الشرطة األوروبية يوم اخلميس إن الشرطة
اإلسبانية ألقت القبض على  83شخصا من بينهم 28
العب تنس محترفا عقب حتقيق في مزاعم تالعب
بنتائج مباريات قامت بها جماعة إجرامية منظمة
من أرمينيا .وداهمت الشرطة  11منزال في إسبانيا
وصادرت  167ألف يورو إضافة إلى بندقية وأكثر

من  50جهازا إلكترونيا وبطاقات ائتمان وخمس
عربات فارهة ووث��ائ��ق تتعلق بالقضية .كما مت
جتميد  42حسابا بنكيا.
وواح���د م��ن الالعبني  28ال��ذي��ن ألقت الشرطة
القبض عليهم ش��ارك في بطولة أمريكا املفتوحة
األخيرة لكن الشرطة لم تكشف عن أسماء.

رباعية جيسوس تقود سيتي النتصار كاسح على بيرتون البيون
ه��ز جابرييل جيسوس الشباك أرب��ع
م��رات في انتصار كاسح حققه مانشستر
سيتي حامل اللقب على بيرتون البيون 9-
صفر األربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي
لكأس رابطة األندية االجنليزية لكرة القدم.
اس��ت��ه��ل ال��ه��ول��ن��دي كيفن دي ب��روي��ن
التسجيل ومنح سيتي التقدم بعد خمس
دقائق فقط.
وض��اع��ف جيسوس الغلة لفريقه في
الدقيقة  30قبل أن يضيف هدفه الشخصي
الثاني بعدها بأربع دقائق.
وأض��اف أولكسندر زينتشنكو الهدف
الرابع لسيتي بعد ان ارسل الكرة من فوق
احلارس في الدقيقة .37
وبعدها  12دقيقة على بداية الشوط
الثاني ،هز جيسوس الشباك مجددا بضربة
رأس قبل أن يضيف فيل ف���ودن الهدف
السادس في الدقيقة  62مستغال كرة ارتدت
من حارس مرمى بيرتون البيون.
وبعدها بثالث دقائق أكمل جيسوس
الرباعية الشخصية ليجعل النتيجة 7-
صفر.
ول��م مت��ض س��وى خمس دق��ائ��ق أخ��رى
حتى زاد كايل ووكر من معاناة الضيوف
لتتحول النتيجة إلى تقدم سيتي بثمانية
أهداف.
وك��ان للجزائري ري��اض محرز نصيب
في هز الشباك مستغال كرة عرضية سددها
داخ��ل املرمى محرزا الهدف التاسع قبل
نهاية املباراة بسبع دقائق.
ومتثل ه��ذه اكبر هزمية على االط�لاق
يتعرض لها فريق في مباراة بالدور قبل
النهائي للبطولة.
ويجب على بيرتون حتمل  90دقيقة

دوري السلة األميركي..
ميلووكي يطيح بهيوسنت في عقر داره
بقوة في الربع الثالث ( )23-38بفضل
تألق أنتيتوكومنبو وحتديدا في الثواني
الـ 90األخيرة منه بتسجيله  4نقاط مع
متابعتني ومتريرة حاسمة ليتقدم فريقه
بفارق  9نقاط (.)83-92
وف��ش��ل ه��ي��وس�تن روك��ت��س ف��ي قلب
ال��ط��اول��ة ف��ي ال��رب��ع األخ��ي��ر على الرغم
من حسمه في صاحله  ،26-28ليتلقى
اخل��س��ارة األول���ى على أرض���ه بعد 10
انتصارات متتالية.
وفضال عن النقاط الـ 42التي سجلها،
ح��ق��ق ه����اردن  11م��ت��اب��ع��ة بينها 10
دفاعية مع  6متريرات حاسمة ،وأضاف
السويسري كلينت كابيال  18نقطة مع
 13متابعة.
وه���ي اخل���س���ارة ال��ث��ان��ي��ة لهيوسنت
روكتس في مبارياته الثالث األخيرة،
والسابعة عشرة في  40مباراة حتى اآلن
هذا املوسم فتراجع إلى املركز السادس في
املنطقة الغربية.
في املقابل حقق ميلووكي باكس فوزه
ال��س��ادس في مبارياته السبع األخيرة
والـ 29ف��ي  40م��ب��اراة حتى اآلن هذا
املوسم فانتزع ص��دارة املنطقة الشرقية
م��ن ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز ( 31ف��وز و12
خسارة).

س���والري وض��ع��ت أك��ث��ر م��ن ق��دم ف��ي دور
الثمانية ،قبل خوض مواجهة اإلي��اب على
ملعب (بوتاركي) يوم  16من الشهر اجلاري.
وسيمنح الفوز أيضاً العبي الريال دفعة
معنوية كبيرة قبل املباراة الصعبة املقبلة
في اجلولة الـ 19من “الليغا” ي��وم األحد
خارج الديار أمام ريال بيتيس على ملعب
بينيتو فيامارين.

عاما بالتفاوض مع أي ناد خ��ارج البالد اعتبارا
من أول يناير كانون الثاني .وذك��رت التقارير أن
يوفنتوس سيدفع لالعب  140ألف جنيه استرليني
( 179074دوالرا) أسبوعيا في صفقة ستجعل
رام��س��ي ثاني أعلى الع��ب رات��ب��ا ف��ي الفريق بعد
كريستيانو رونالدو .ولعب رامسي  18مباراة في
الدوري هذا املوسم وسجل مرتني من بينهما هدف
ال ينسى أم��ام فولهام في أكتوبر رشحه كثيرون
للمنافسة على جائزة أجمل هدف هذا املوسم.

فرحة العبي مانشستر سيتي

اخ��رى عندما يستضيف لقاء االي��اب على
ارضه يوم  23يناير كانون الثاني اجلاري.

وسيلعب الفائز من هذه املواجهة امام
الفائز من لقاء تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

في النهائي .وفاز توتنهام 1-صفر في لقاء
الذهاب.

فيدرر يستهل حملة الدفاع عن اللقب
في استراليا أمام إستومني
سيستهل روجر فيدرر حملة الدفاع عن لقبه
في استراليا املفتوحة للتنس األسبوع املقبل
مبواجهة دينيس إستومني العب أوزبكستان
غير املصنف ال��ذي حقق مفاجأة كبيرة بالفوز
على نوفاك ديوكوفيتش في ال��دور الثاني قبل
عامني.
وسحبت قرعة أولى البطوالت األربع الكبرى
أم��س اخلميس وق��د يواجه املصنفون األوائ��ل
اختبارات جادة في بداية املشوار عندما تنطلق
البطولة يوم االثنني.
وقد يتقابل السويسري الفائز بلقب استراليا
ست م��رات وال��ذي تفوق على مارين شيليتش
في النهائي العام املاضي مع منافسه الكرواتي
مجددا في دور الثمانية ح��ال عبوره مباراة
محفوفة باملخاطر في الدور الرابع أمام اليوناني
الواعد ستيفانوس تيتيباس.
ويأمل فيدرر ( 37عاما) املصنف الثالث في
تعزيز سجله القياسي إلى  21لقبا في البطوالت
األربع الكبرى وقد يحقق لقبه  100في بطوالت
احتاد الالعبني احملترفني.
وقال فيدرر في حفل سحب القرعة في ملعب
مارجريت ك��ورت ”أحاول تذكير نفسي دائما
بأني أعيش حلما .أنا مندهش الستمراري في
اللعب على ه��ذا املستوى وان��ن��ي م��ا زل��ت بني
العشرة األوائل“ .وسيلعب نوفاك ديوكوفيتش
املصنف األول ،ال���ذي ك��ان ي��داف��ع ع��ن اللقب

فيدرر

عندما خسر أم��ام إستومني ،م��ع الع��ب صاعد
من التصفيات في بداية مشواره للفوز باللقب
السابع في استراليا والذي سيكون رقما قياسيا.
وسيكون أيضا اللقب الثالث له في البطوالت
األرب���ع الكبرى على ال��ت��وال��ي بعد ال��ف��وز في
وميبلدون وأمريكا املفتوحة.
وبعدها قد يتقابل ديوكوفيتش مع الفرنسي
جو ويلفريد تسوجنا في الدور الثاني في تكرار
لنهائي  2008عندما انتصر على منافسه قبل

مواجهة محتملة في االسبوع الثاني للبطولة
أمام الياباني كي نيشيكوري في دور الثمانية.
وسيلعب رفائيل ن���ادال املصنف الثاني،
الذي حتوم شكوك بشأن لياقته بعد انسحابه
م��ن ب��رزب�ين ال��دول��ي��ة ،م��ع االس��ت��رال��ي جيمس
دوكوورث غير املصنف في الدور األول.
وبعدها قد يلتقي الالعب االسباني في الدور
ال��راب��ع مع كايل إدم��ون��د ال��ذي بلغ ال��دور قبل
النهائي العام املاضي - 5 .روجر فيدرر

