
   (السبت ــ الثالثاء) يومي تصدر من العاصمة عدن                                                 2013يناير  22الموافق الثالثاء 

خبماسية نظيفة  فالنسياالريال يقسو على 
 ساعة من هزمية برشلونة 24بعد  املستايايف 

 فالنسياأحرج لاير مدريد غريمه التقليدي برشلونة وأمطر شباك مضيفه 

 في "المستايا" ملعب على نظيفة أهداف بخمسة

 ضمن األحد يوم الفريقين جمعت التي المباراة

 األسباني الدوري من العشرين المرحلة منافسات

 .القدم لكرة

 من فقط ساعة 24 بعد لللاير الساحق الفوز جاء

 هذا الدوري في له األولى الهزيمة برشلونة تلقي

 2/3 سوسييداد لاير أمام خسر حيث الموسم

 المرحلة منافسات ضمن السبت أمس مساء

 .نفسها

 المركز في نقطة 40 إلى رصيده مدريد لاير ورفع

 برشلونة المتصدر خلف نقطة 15 بفارق الثالث

 تغلب الذي مدريد أتلتيكو جاره خلف نقاط وسبع

 .اليوم سابق وقت في نظيفة بثنائية ليفانتي على

 األول الشوط في لللاير الخمسة األهداف جاءت

  جونزالو األرجنتيني افتتحها حيث المباراة من

 النجم من كل سجل ثم التاسعة الدقيقة في هيجوين

 ماريا دي وأنخيل رونالدو كريستيانو البرتغالي

 من المواجهة حسم الذي الملكي للنادي ثنائية

 .األول شوطها

أمام  الليجابرشلونة يسقط أخريا يف 
 بهدف يف الوقت القاتل  سوسييداد

 في له األولى بالهزيمة ومني بهدفين تقدمه برشلونة أهدر

 في 2/3 سوسييداد لاير مضيفه أمام خسر حيث الموسم

 ضمن السبت يوم مساء الفريقين جمعت التي المباراة

 األولى الدرجة دوري من العشرين المرحلة منافسات

 .القدم لكرة األسباني

 التي للمواجهة ما حد إلى مشابها المباراة سيناريو جاء

 ، نفسه الملعب على الماضي الموسم في الفريقين جمعت

 سوسييداد نجح ثم بهدفين حينذاك برشلونة تقدم حيث

 بنقطة للخروج بهدفين والرد توازنه استعادة في

 برشلونة إسقاط اليوم استطاع لكنه ، المباراة من

 .ورفاقه ميسي ليحرج الثالث النقاط وخطف

 ميسي ليونيل الدولي األرجنتيني النجم افتتح

 أضاف ثم السادسة الدقيقة في لبرشلونة التسجيل

 أن قبل 25 الدقيقة في للفريق الثاني الهدف بيدرو

  األوروجوياني سجلهما بهدفين سوسييداد يتعادل

 ويحسم ، 63و 41 الدقيقتين في كاسترو تشوري

 المهاجم سجله األخيرة الثواني في بهدف المباراة

 .أجيريتشي ايمانول البديل

 من بيكيه جيرارد المدافع طرد المباراة وشهدت

 في الثاني اإلنذار على لحصوله برشلونة صفوف

 . 56 الدقيقة

 الصدارة في نقطة 55 عند برشلونة رصيد وتجمد

 أمام نقطة 18و مدريد أتلتيكو أمام نقطة 11 بفارق

  لاير رفع بينما ، مدريد لاير التقليدي غريمه

 .التاسع المركز في نقطة 29 إلى رصيده سوسييداد

 لبرشلونة األولى هي اليوم مباراة في الهزيمة كانت

 وتعادل انتصارا 18 مقابل الحالي الموسم في

 .واحد

 :الرياضي المحرر  عدن حرة 

 :الرياضي المحرر  عدن حرة 

جنوب أفريقيا تفتتح كأس األمم خبسارة 
 !عجيبة نقطتني أمام كاب فريدي يف مباراة 

 ووسط أرضه على نقطتين أفريقيا جنوب منتخب خسر

 جزر) فيردي كاب منتخب مع سلبيا   تعادل بعدما جمهوره،

 التي االفتتاحية المباراة في السبت يوم مساء (األخضر الرأس

 تستضيفها التي األفريقية األمم بكأس المنتخبين بين جمعت

 الفرص قلة حيث من بالغرابة المباراة واتسمت .أفريقيا جنوب

 البطولة، مستضيف من خاصة الفريقين من العشوائي واألداء

 اقتنص بينما آخرها، عن تمتليء لم المدرجات أن عن فضال  

 التاريخية مشاركاته أولى في ثمينة نقطة األخضر الرأس

 العقم عابها مباراة في نسبيا   األخطر الجانب كان بل بالبطولة،

 .المرمى على الخطورة عنها وغابت التهديفي

 

 :الرياضي المحرر  عدن حرة 

تكتفي بالزئري يف وجه غزالن " أسود أطلس"
 أجنوال وتهديهم التعادل يف أمم أفريقيا

 لمنافسه وسمح بالجملة فرصا المغربي المنتخب أهدر

 جمعت التي المباراة في التعادل نقطة باقتناص األنجولي

  األولى الجولة منافسات ضمن سلبية وانتهت بينهما

 التي األفريقية األمم كأس لبطولة المجموعات بدور

 فبراير من العاشر حتى وتستمر السبت يوم بدأت

 .أفريقيا بجنوب

 في األولى المجموعة في الفرق جميع وتعادلت 

 المباراة انتهت وان سبق حيث والنقاط المراكز

 كاب ومنتخب أفريقيا جنوب منتخب بين االفتتاحية

 كل ليحصد السلبي، بالتعادل (األخضر الرأس) فيردي

 .وحيدة نقطة فريق

 فترات معظم في جيدا أداء المغربي المنتخب قّدم 

 بالكامل، تسيده الذي األول الشوط في خاصة المباراة،

 كفيلة كانت التي الفرص من العديد في فيه وأهدر

 في األنجولي المنتخب انتفض بينما منتصرا، لخروجه

 شباك يهز أن وكاد المباراة من األخير ساعة الربع

 الحارس تألق لوال مناسبتين في المغربي المنتخب

 .مانوتشو األنجولي المهاجم ورعونة المياغري

كيتا يقود مايل لتحقيق أول فوز يف  سيدو :الرياضي المحرر  عدن حرة 
 كأس االمم االفريقية على حساب النيجر

 النيجر نظيره على للفوز مالي منتخب كيتا سيدو قاد

 المجموعة مباريات من األولى الجولة في األحد يوم نظيف بهدف

 لكرة االفريقية األمم كأس من والعشرين التاسعة للنسخة الثانية

 .افريقيا جنوب تستضيفها التي القدم

 هدف الصيني ايربين داليان وسط العب كيتا سيدو وسجل

 نقاط ثالث بالده ليمنح دقائق بست النهاية قبل الوحيد المباراة

 .باي مانديال نيلسون ملعب على غالية

 ترتيب ليتصدر رصيده في له نقاط ثالث أول مالي منتخب وحصد

 الكونغو وجمهورية غانا منتخبا يقتسم بينما الثانية المجموعة

 النيجر منتخب يتذيل بينما واحدة نقطة برصيد الثاني المركز

 .النقاط من رصيد بال المجموعة ترتيب

 من األولى األربعة المباريات خالل األولى المباراة هي وهذه

 منتخب تعادل بعد بالفوز تنتهي التي الحالية االفريقية األمم كأس

 في سلبيا (االخضر الرأس) فيردي كاب نظيره مع افريقيا جنوب

 ضمن أيضا سلبيا المغرب مع أنجوال تعادل ثم االفتتاحية المباراة

 غانا منتخب يتعادل أن قبل ، السبت األولى المجموعة مباريات

 المجموعة في األحد يوم 2/2 الكونغو جمهورية نظيره مع

 .الثانية

 :الرياضي المحرر  عدن حرة 

 توغو × ساحل العاج اليوم الثالثاء 22/1

 
 الجزائر ×س تون اليوم الثالثاء 22/1

 
 انجوال × جنوب أفريقيا غدا االربعاء 23/1

 

 األخضر جزرالرأس × المغرب غدا  االربعاء  23/1

 
 مالي × غانا يوم الخميس 24/1

 
 الديموقراطيةجمهورية الكونغو  × النيجر يوم الخميس  24/1

 
 نيجيريا × زامبيا يوم الجمعة  25/1

 
 إثيوبيا × فاسوبوركينا  يوم الجمعة  25/1

 املباريات القادمة يف كأس امم افريقيا 

أنا متفائل بشأن عودة : برلسكوني
 كاكا

  األيطالي ميالن سي أي نادي مالك و رئيس عبر

 حيال مشاعرة عن " برلسكوني سيلفيو" السيد

 له   تصريح ففي , كاكا مع فريقة توقيع قرب

 تحت االمور ان قال سبورت سكاي لمحطة

 الرتداء كاكا ألعادة مدريد لاير مع المفاوضة

   . واالسود االحمر قميص

 , عظيم العب انه  .جدا   متفائل أنا " :بقولة

 الواقع عن بعيدة القدم وكرة . قلوبنا في ويبقى

 النه متفائل انا " :وأضاف . " غيابه ظل في

 للتوصل مباشر بشكل مدريد يوافق ان ممكن

 يعود ان يمكن انه واعتقد , كاكا لمشكلة لحل

 بالحصول نتوقع و ونأمل . الميالن مع مستواة

  . " م جددا   عليه

 :الرياضي المحرر  عدن حرة 

 2013يناير  23غدا  االربعاء       سرقسطةلاير  × إشبيلية      21:30

 

 2013يناير  23غدا   االربعاء           لاير مدريد × فالنسيا      23:30

 

 2013يناير  24يوم الخميس مدريد    اتلتيكو×  بيتيسلاير       22:00

 

    2013يناير  24يوم الخميس برشلونة                × ملقا         0:00

 ملك اسبانيا مباريات اليوم وغدًا لكأس 

  21اإلمارات بطالً خلليجي 


