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ب ف  أ   - نيقوسيا   §

والــمــتــصــدر  ــب  ــق ــل ال ــل  ــام ح ــان  ــي م ــر  ــت إن يــواجــه   [
في  األولمبي  الملعب  على  الصعوبة  شديد  اختباراً 
على  ضيفًا  يحل  عندما  )الــســبــت(  الــيــوم  العاصمة 
ـــدوري  ــن ال ــي الــمــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة م التــســيــو ف

أ«. »سيري  القدم  لكرة  اإليطالي 
يوفنتوس  ماحقيه  عن  نقاط   6 بفارق  إنتر  يبتعد 
يتقلص  ــد  ق ــارق  ــف ال ــذا  ه لــكــن  ــي،  ــوال ــت ال عــلــى  ــان  ــي وم
على  وقدرته  الجاري  الموسم  في  التسيو  قوة  بفعل 

الفرق. أقوى  إسقاط 
بإقصائه  مميزة  نتيجة  حقق  العاصمة  فريق  كان 
وهو  األربــعــاء،  يــوم  إيطاليا  كــأس  مسابقة  من  ميان 
مدينة  فــي  ــر  اآلخ القطب  على  التغلب  بالتالي  يريد 
لوليتو  كاوديو  للجدل  المثير  رئيسه  بحسب  ميانو 

يمكنه  التــســيــو  أحـــد.  ــن  م ـــداً  أب نــخــف  »لــم  قـــال:  الـــذي 
الروح  إنتر  أمام  ُنظهر  أن  آمل  خصم.  أي  على  التفوق 

واإلصرار«. الضرورية  القتالية 
الهجومي  الثنائي  من  الحذر  إنتر  على  ويفترض 
زاراتـــي  ـــاورو  م األرجــنــتــيــنــي  أي  التــســيــو  عــنــد  المميز 
لديه  ــدوري  ال بطل  لكن  بانديف،  ــوران  غ والمقدوني 
يطلق  أن  يمكن  إذ  أيضًا  الفتاكة  الهجومية  أسلحته 
مهاجميه  ــو  ــه ــن ــوري م جـــوزيـــه  ــي  ــال ــغ ــرت ــب ال ـــدرب  ـــم ال
ــش والــبــرازيــلــي  ــت ــي ــوف ــم ــي ــراه ـــــان اب الـــســـويـــدي زالت

ادريانو.
ــن  ـــــل م ونــــفــــى ك
ـــــادي  ـــــن ـــــس ال ـــــي رئ
ــو مـــوراتـــي  ــم ــي ــاس م

ـــــر  ـــــدي ـــــم وال
ــــــي  ــــــن ــــــف ال

تفوقهم  يكون  أن  مورينهو،  جوزيه  البرتغالي  للفريق 
ــن بــاقــي  ــدم ع ــق ــت عــلــى يــوفــنــتــوس ومـــيـــان، يــعــنــي ال

. فسين لمنا ا
حال  في  بالسعادة  منهما  كل  سيشعر  شك  با  ولكن 
الخامسة  المرحلة  اقــتــراب  مــع  األوضـــاع  تغير  ــدم  ع

للمسابقة. عشر 
)األسبوع  نابولي  على   1 /2 »الفوز  مورينهو:  وقال 
على  السبت  ــوم  ي مــبــاراة  ألن  نسيانه،  تــم  الماضي( 
ينته  لم  الدوري  من  األول  النصف  األهمية،  درجة  نفس 
بالنسبة  السارة  األنباء  بعض  المباراة  وتحمل  بعد«. 
أدريانو،  البرازيلي  مشاركة  تأكدت  إذ  مورينهو  الى 
في  إبراهيموفيتش  ــان  زالت السويدي  النجم  بجانب 
تعافيه  بعد  التسيو  أمام  المباراة  في  الفريق،  هجوم 
ــاس  دوج ــر  اآلخ البرازيلي  تعافى  كما  ــرد  ب نزلة  مــن 

عضلية. إصابة  من  مايكون 

يوفنتوس  × ليتشي 
رافعًا  األحد،  يوم  ليتشي  على  ضيفًا  يوفنتوس  ويحل 
العطلة  في  الدخول  قبل  إنتر  من  لاقتراب  الفوز  شعار 

الشتوية التي تستمر ثاثة أسابيع.
األخيرة،  السبع  مبارياته  من  ست  في  يوفنتوس  وفاز 
الفارق  وجعلت  إنتر  ــام  أم كانت  المؤذية  خسارته  لكن 
إلى  العجوز«  »السيدة  فريق  وسيفتقد  عليه.  هو  ما  على 
حتى  كامورانيزي  ــاورو  م المميز  وسطه  العــب  خدمات 
أمام  كتفه  في  لخلع  تعرضه  بعد  الجاري  العام  نهاية 
األمــر  ــذا  ه أن  إال  الــمــاضــي،  السبت  ــر(  ــف )4/ص ريجينا 
صالح  حسن  البوسني  ألن  له  كبيرة  مشكلة  يخلق  لن 
إمكان  مع  اليمنى،  الجهة  يشغل  أن  يمكنه  حميدزيتش 
الموهوب  للشاب  دوراً  رانييري  كــاوديــو  الــمــدرب  منح 

سيباستيان جوفينكو.

يستضيف  عندما  سهلة  غير  مواجهة  ميان  ويخوض 
الفريق  أن  عــلــمــًا  ــرو«،  ــي س ـــان  »س ملعب  عــلــى  كــاتــانــيــا 
بسقوطه  الماضي  األحد  كبيرة  صدمة  تلقي  اللومباردي 
كاتانيا  يستضيف  وهو   ،)3/1( باليرمو  مضيفه  أمــام 
يقف  إذ  األوائــل،  األربعة  دائرة  لدخول  الفوز  إلى  الطامح 
نابولي  عن  فقط  نقطتين  بفارق  حاليًا  الثامن  المركز  في 
المخضرم  الهولندي  ميان  وسط  العب  ويقول  الرابع. 
دائــمــا  يتحلى  أن  يــجــب  فــريــقــه  إن  ســيــدورف  ــس  ــارن ك
األخيرتين:  خسارتيه  رغــم  على  العالية  بالمعنويات 
على  نحافظ  أن  يجب  متفائلون،  نحن  الحظ  »لحسن 

هدوئنا ونعمل بشكل أكبر«.
في المباريات األخرى، يلتقي كييفو مع روما، وأتانتا 
مع  ونــابــولــي  باليرمو،  مــع  وكــالــيــاري  ــزي،  ــي ــن أودي مــع 
فيورنتينا،  مع  وتورينو  بولونيا،  مع  وريجينا  سيينا، 

وسمبدوريا مع جنوى.

ميالن للعودة لسكة االنتصارات يواجه كاتانيا

صدارة إنتر لـ»الكالتشيو« أمام عقبة التسيو »المتأرجح«

يوفنتوس يعول على مشكالت 
فالنسيا لخطف نجومه

رحلة محفوفة بالمخاطر لتشلسي في بولتون

لقاء سهل للمتصدر ليفربول في ضيافة بالكبيرن
 § نيقوسيا - أ ف ب

] يخوض ليفربول المتصدر ومانشستر 
في  سهلتين  مواجهتين  الثالث  يونايتد 
ــــدوري  ــرة مـــن ال ــش ــة ع ــادس ــس ــة ال ــل ــرح ــم ال
فيه  تبدو  ــت  وق فــي  الــقــدم  لكرة  اإلنجليزي 
بولتون  لمواجهة  الوصيف  تشلسي  رحلة 

التاسع محفوفة بالمخاطر.
دون  من  ــه  أرض على  تعادله  رغــم  وعلى 
أهداف مع وست هام في المرحلة الماضية، 
تصدر ليفربول الترتيب بفارق نقطة واحدة 
لخسارة  ــدوره  ب تعرض  الــذي  تشلسي  عن 
 2/1 أرســنــال  أمــا  ــه  أرض على  متوقعة  غير 
وهو يحل على باكبيرن روفرز وصيف القاع 
الذي لم يفز سوى 3 مرات هذا الموسم، اليوم 

)السبت( على ملعب »ايوود بارك«.
السابق  يــونــايــتــد  ـــط  وس ـــب  الع ــدو  ــب وي
في  اينس  ــول  ب الحالي  باكبيرن  ومـــدرب 
المركز  في  فريقه  يتخبط  إذ  محرج،  وضــع 
التاسع عشر وهو لم يفز في مبارياته التسع 
األخيرة، لذا سيكون مرشحا لخسارة جديدة 
الثاثة  األشهر  في  المتألق  ليفربول  ــام  أم

الماضية.
ــوك  وارن ستيفن  باكبيرن  ظهير  ــرى  وي
الذي بدأ مسيرته مع ليفربول أن »باكبيرن 

ارض  عــلــى  أداءه  يــــوازي  ال  مــركــزا  يحتل 
الملعب. نقدم أداء جميًا على ارض الملعب، 
وهذا ما يطلبه منا المدرب بول اينس، لكننا ال 

نصل إلى الهدف المطلوب أي الفوز«.
إلى  الــوصــيــف  تشلسي  رحــلــة  وتعتبر 
المرحلة  هذه  في  األصعب  التاسع  بولتون 
فريق  على  ويتعين  ـــدارة،  ـــص ال فـــرق  بين 
سكوالري  فيليبي  لويز  البرازيلي  المدرب 
العودة إلى سكة االنتصارات كي يبقى على 

نفس المنافسة مع ليفربول.
ــات  ــاري ــب ـــي م ــاح ف ــج ــن ــح ال ــي ــات ــف ومــــن م
الدولي  مهاجمه  تألق  األخــيــرة،  الـ«بلوز« 
للمرة  يعود  الــذي  انيلكا  نيكوال  الفرنسي 
تركه  بــعــد  ـــوك«  ـــب »ري مــلــعــب  ـــى  إل األولـــــى 

بولتون فريقه السابق.
ويستقبل مانشستر يونايتد الثالث على 
فوزه  من  أسبوع  بعد  ترافورد«  »أولد  ملعبه 
على ارض جاره مانشستر سيتي 1/صفر، 
محنه  من  زاد  ــذي  ال عشر  الثامن  سندرالند 
ــدي والعــــب وســط  ــن ــرل ــه االي ــدرب افـــتـــراق م
يونايتد السابق روي كين بعد تردي نتائجه 

وخسارته القاسية أمام بولتون 4/1.
ـــس« )الــقــطــط  ـــات ــود الـــــ«بــــاك ك ــق ــي وس
ــق ريــكــي  ــاب ــس ــن ال ــي ــد ك ــاع ــس ــــوداء( م ــــس ال
سبراغيا، في وقت يعيش فيه مدرب يونايتد 

الختيار  حيرة  في  فيرغسون  اليكس  السير 
مهاجميه بعد تسجيل األرجنتيني كارلوس 
في   3/5 باكبيرن  مرمى  في  رباعية  تيفيز 
األربعاء  المحترفة  األندية  كأس  نهائي  ربع 

الماضي.
إلى  سكولز  ــول  ب الــوســط  ــب  الع ويــعــود 
خضع  أن  بعد  يونايتد  مانشستر  تشكيلة 

لجراحة في ركبته منذ شهرين.
ثماني  ــارق  ــف ب الـــرابـــع  ارســـنـــال  ــد  ــري وي
الجيدة  نتائجه  سحب  ليفربول،  عن  نقاط 
وذيل  الوسط  أندية  إلى  الكبيرة  الفرق  أمام 
الترتيب، فبعد فوزه على مانشستر يونايتد 
وتشلسي في مرحلة الذهاب، يستقبل على 
»استاد اإلمارات« ويغان الحادي عشر الذي 
الدولي  الفريق  هـــداف  صفوفه  ــى  إل يعود 
الدوري  اكتشافات  احد  زكي  عمرو  المصري 

بعد اباله من اإلصابة.
غايل  الفرنسي  ارسنال  أيسر  ظهير  ورأى 
كليشي أنه: »بعد كل خيبة أمل، تحدثنا عن 
الوقت  هو  اآلن  األخطاء.  وتفادي  االنتفاضة 
المزيد  نهدر  أن  يجب  ال  إنه  للقول  المناسب 

من النقاط«.
وقال مدرب أرسنال االنجليزي الفرنسي 
ادواردو  الكرواتي  المهاجم  إن  فينغر  آرسين 
دا سيلفا سيعود في وقت قريب إلى الماعب، 

تعرضه  على  أشهر  تسعة  مضي  بعد  وذلك 
إلصابة رهيبة.

»سيلعب  ادواردو  أن  إلــى  فينغر  وأشــار 
حاليا  يــلــتــزم  ـــو  وه يــمــكــن،  مــا  بــأســرع 

احتكاك  ينقصه  لكن  بــالــتــمــاريــن، 
المباريات«. وكان دا سليفا تعرض 

إلى  الماضي  شباط  فبراير/  في 
إصابة خطيرة في ساقه اليسرى 
أمام  أرسنال  فريقه  مباراة  خال 
في  سيتي  برمنغهام  مضيفه 

الدوري المحلي، ما انهي موسمه 
وحرمه من المشاركة في نهائيات 

كأس أوروبا 2008.
البرازيلي  يلعب  لن  وبالتأكيد 

اليوم  مباراة  في  عاما(   25( ــل  األص
علما  انجلترا،  بطولة  في  ويغان  أمام 

غــاالس  ويليام  الفرنسي  الــمــدافــع  ان 
سيغيب عن اللقاء المذكور بسبب إصابة 

باقي  وفي  مدربه.  بحسب  الساق  ربلة  في 
مانشستر  مــع  فولهام  يلعب  الــمــبــاريــات، 
مع  ونيوكاسل  ميدلزبره،  مع  وهال  سيتي، 
وايفرتون  )السبت(،  اليوم  سيتي  ستوك 

مع  برومويتش  ــت  ووس فيا  أستون  مع 
بورتسموث غدا )األحد(، ووست 

هام مع توتنهام االثنين.

كاكا سعيد في ميالن
§ ميالنو - رويترز 

] أكد صانع األلعاب البرازيلي الدولي كاكا انه سعيد بوجوده في 
إلى  االنتقال  سيفضل  انه  قال  انه  إال  االيطالي  ميان  الحالي  ناديه 
مغادرة  إلى  اضطر  ما  إذا  الممتاز  االنجليزي  الدوري  أندية  احد 

ايطاليا.
وإذا  ميان  في  سعيد  »أنا  صحافي:  مؤتمر  في  كاكا  وقال 
أهداف  هي  ليست  أهدافي  الن  للمغادرة  ما  يوما  اضطررت 
ــدوري  ال أنــديــة  ــد  اح ــى  إل سأتوجه  عندها  فإنني  ميان 

الممتاز في انجلترا«.
روبينهو  مواطنه  ــى  إل تحدث  ــه  ان ــدو  ــال رون وأضـــاف 
هذا  في  سيتي  مانشستر  في  انجلترا  دوري  في  يلعب  الذي 

الصدد.
لديه  سيتي  مانشستر  إن  )روبينهو(  »قال  كاكا:  وقال 

مشروع كبير للمستقبل«.
ويحتل ميان المركز الثالث بين فرق دوري ايطاليا العشرين 
الذي  يوفنتوس  عن  ــداف  األه بفارق  متخلفا  نقطة   27 برصيد 
اللقب  ــل  ــام ح ــان  ــي م ــر  ــت إن يــنــفــرد  حــيــن  فــي  يسبقه 
نقطة   33 برصيد  بالصدارة 

من 14 مباراة.

§ تورينو - أ ف ب

] ذكرت بعض التقارير أمس )الجمعة( ان يوفنتوس 
االيطالي يسعى لاستفادة من األزمة المالية التي يمر 

نجمي  خدمات  لخطف  االسباني  فالنسيا  حاليا  بها 
عندما  ماتا  مانويل  خوان  والشاب  خواكين  األخير 

المقبل.   الشهر  الشتوية  االنتقاالت  باب  يفتتح 
ويسعى فالنسيا جاهدا من اجل تحقيق بعض 
وديون  عجز  من  يعاني  ألنه  المالي  التوازن 
كثيرة، ما قد يدفعه للتخلي عن بعض نجومه 

مبتغاه.  تحقيق  ــل  اج ــن  م ــا  ــادي م »القيمين« 
منذ  خواكين  العجوز«  »السيدة  فريق  ويتابع 

عدة مواسم وهو أعرب سابقا عن رغبته في التعاقد 
يزال  ال  وهو  فالنسيا  عن  التخلي  رفض  الاعب  لكن  معه 

عند موقفه السابق إال أن التطورات المادية الجديدة قد تساهم 
في رحيله، كما هي حال ماتا )20 عاما( الذي فرض نفسه هذا 

الموسم كأحد أفضل نجوم الدوري.


