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الكويت يف املركز الثالث بعد سحق البحرين 
  21بسداسية يف خليجي 

  بنتيجة البحريني نظيره على كبيرا   فوزا الكويتي المنتخب حقق

 " الخليج كأس لبطولة الثالث المركز تحديد مباراة في 6-1

 ، منافساتها على الستار اليوم يسدل والتي "21 خليجي

 في الثالث المركز بطولة اخر في اللقب حامل  ليقتنص

  "االحمر " تالحق تاريخية خسارة تاركا ،21 خليجي

 .أرضه على استضافها التي البطولة في مبارياته اخر في

 -  (هاتريك ) خميس الهادي عبد المباراة اهداف أحرز

 مهاجم خليل احمد مع الهدافين رصيد في تساوى الذي

 وبدر ،الشمبري الرحمن وعبد ، (اهداف 3ب ) اإلمارات

 أحرز فيما الكويت، لمنتخب السلمي العزيز وعبد المطوع

 هدف اسرع وهو يوسف، هللا عبد الوحيد البحرين هدف

 الرد ولكن األولى، الدقيقة في وأحرز البطولة في

 غير متتالية، اهداف بستة قويا جاء (األزرق ) الكويتي

 نقطة  ان األعتبار في الوضع مع الضائعة، الفرص

 عباس مرماه حارس طرد في كانت للبحرين التحول

 أحرز جزاء ركلة واحتساب الثاني الشوط بداية في محمد

 .الثالث الكويت هدف الهادي عبد منها
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امللكي يقرتب لنصف النهائي بعد تغلبه بثنائية 
  فالنسيانظيفة على 
 أسبانيا ملك كأس ببطولة النهائي قبل الدور في قدما مدريد لاير وضع

 أمام لألمال المخيب السلبي تعادله بعد جماهيره وصالح القدم لكرة

 في الثالثاء مساء صفر/2 فالنسيا ضيفه على تغلب حيث ، أوساسونا

 .الكأس بطولة من الثمانية دور ذهاب

 ثم 37 الدقيقة في لللاير التسجيل بنزيمة كريم الفرنسي النجم افتتح 

 البدالء مقعد من مكانه شارك الذي ، هيجوين جونزالو األرجنتيني أضاف

 . 73 الدقيقة في لللاير اآلخر الهدف ، الثاني الشوط خالل

  اللاير بين تجمع متتالية مباريات ثالث من األولى هي المباراة كانت 

 األحد يوم الفريقان يلتقي حيث ، والكأس الدوري بطولتي في وفالنسيا

  على مجددا يلتقيان ثم األسباني الدوري من العشرين المرحلة في المقبل

 الفائز يتأهل أن على الملك بكأس الثمانية دور إياب في "المستايا" ملعب

 في الفائز يلتقي حيث النهائي قبل الدور إلى المباراتين مجموع في

 .وماالجا برشلونة بين الثمانية دور مواجهة
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بعشرة العبني يفجر مفاجأة ويتعادل  لقام
 مع برشلونة يف كأس ملك إسبانيا

 وتعادل الثقيل العيار من مفاجأة اإلسباني ماالجا فجر

 دور في  ذهاب في لمثلهما بهدفين برشلونة مع

 نو الكامب على إسبانيا ملك كأس بمسابقة الثمانية

 الثقيلة الهزيمة آثار بعض ليمحو

 في أيام ثالثة منذ لها تعرض التي

 على لهدف أهداف بثالثة الدوري

 .الروزاليدا ملعب

  وسط العب أيتورا النتيجة افتتح

 في لبرشلونة دفاعي خطأ من ماالجا

 بمجهود ميسي تعادل ثم 26 الدقيقة

 بدقيقة وبعدها 29 الدقيقة في فردي

 عن الثاني الهدف برشلونة سجل

 أرتطمت رأسية من بويول طريق

 تعادل فيما الشباك وسكنت بالعارضة

 عن األخيرة الدقيقة في ماالجا

 دفاع خط تركه بعدما كماتشو طريق

  قة\ط من داخل وحيدا برشلونة

 بعشرة  ماالجا ولعب .الجزاء

 في مونلاير مدافعه طرد بعد العبين

 .اللقاء من 75 الدقيقة
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 32ـ يتأهالن لدور ال ويونايتد أرسنال
 بكأس االحتاد االجنليزي

 للفوز أرسنال به قاد القاتل الوقت في هدفا ويلشير جاك سجل

 مباراتهما إعادة في األربعاء مساء صفر-1 سيتي سوانزي على

 ، القدم لكرة اإلنجليزي االتحاد كأس بطولة من الرابع بالدور

 تغلب الذي يونايتد مانشستر برفقة 32ال دور إلى أرسنال ليتأهل

 الفرص من العديد أرسنال أهدر .نفسها بالنتيجة هام وست على

 النهاية من دقائق أربع قبل بهدف الفوز يحقق أن قبل التهديفية

 اليسرى بقدمه بتسديدة ويلشير  .الوسط خط العب أحرزه بهدف

   شباك في

 

 هدفا روني واين النجم سجل كذلك فورم ميشيل الحارس

 أكثر منذ لالعب األول كان ، البداية من دقائق تسع بعد

  الكأس بلقب الفائز يونايتد مانشستر بعد قاد ، شهر من

 إلى والتأهل صفر/1 هام وست على الفوز إلى مرة 11

 . 32ال دور

 في وتسبب جزاء ضربة روني الدولي اإلنجليزي وأهدر 

 الممتاز اإلنجليزي الدوري في الترتيب متصدر معاناة

 .المباراة من األخيرة المراحل خالل

 على ضيفا ، مرات عشر الكأس بطل أرسنال وسيحل 

 دور في الثانية الدرجة من ألبيون هوف آند برايتون

 سيلعب حين في الجاري يناير 27 أو 26 في 32ال

 .فولهام أمام أرضه على يونايتد

 منذ أرسنال مع األول هدفه تسجيل عقب ويلشير وقال 

 بها تبادل التي بالطريقة سعيد إنه ، الماضي نوفمبر

 .جيرود أوليفييه الفرنسي زميله مع الكرة

  ان.بي.اس.إي لمحطة تصريحاته في وأضاف 

 أخرى مرة كهذه كرة سأسدد أني أعتقد ال" التلفزيونية

 حالفني .أوليفييه من رائعة تمريرة كانت .حياتي في

 ".المرمى سكنت ألنها الحظ

 أن يمكن" أرسنال مدرب فينجر آرسين الفرنسي وقال 

 يجب .العالي لمستواه جاك عاد كيف اآلن تشاهدوا

 ".إعداده في ساعدوا الذين باألشخاص اإلشادة
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ريال مدريد يرفض عرضني من ميالن 
 كاكالضم  وجاالكسي

 لاير نادي أن الجمعة امس إخبارية تقارير ذكرت

 ميالن ناديي من عرضين رفض اإلسباني مدريد

 وسطه العب لضم األمريكي وجاالكسي اإليطالي

 اإلسبانيا الرياضية (ماركا) صحيفة وأشارت .كاكا ريكاردو

  اإليطالي ميالن نادي رئيس نائب أن إلى اليوم غالفها في

 على كاكا خدمات على بالحصول طالب ،جالياني أدريانو

  ماليين ستة األمريكي النادي عرض فيما اإلعارة، سبيل

 .البرازيلي الالعب لضم يورو

 واشترطت العرضين هذين رفضت الملكي النادي إدارة ولكن

 لم الذي ،كاكا بيع مقابل يورو مليون 25 على الحصول

 لاير مع مباراة 12 سوى الجاري الموسم خالل يخض

 .بأكمله وحيد لقاء منهم مدريد،

 صيف مدريد لاير إلى انتقل ،(عاما 30) كاكا أن يذكر

 ،يورو مليون 67 مقابل اإليطالي ميالن من قادما 2009

 الملكي والنادي القدم كرة تاريخ في صفقة أغلى ثالث ليصبح

 .زيدان الدين وزين رونالدو كريستيانو بعد اإلسباني

 اللاير، مع مسيرته في فتراته بأفضل حاليا كاكا يمر وال

 جوزيه البرتغالي للملكي الفني المدير اعتماد عدم مع خاصة

 .المباريات في عليه ،مورينيو
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 قمتني من قمم الدوري االجنليزي األحد القادم 
   :األولــى 

 

 عصرا   04:  30  ارسنال×  تشيلسي

 :الـثـانـيـة 
 

 مساءا  07: 00   يونايتد مان×  توتنهام

 الدوري اإلجنليزي املمتاز 
            2013يناير  19السبت 

 ريدينج --:  -- يونايتد نيوكاسل 18:00

 سندرالند --:  -- أثليتيك ويجان 18:00 

 سيتي ستوك --:  --  سيتي سوانزي  18:00   

   آر بي كيو --:  -- يونايتدوست هام  18:00  

 نوريتش --:  --   ليفربول    18:00    

 فولهام --:  -- سيتيمانشستر  18:00 سيتي

 أستون فيال --:  -- ألبيون بروميتشوست  20:30  

 الدوري األسباني الدرجة األوىل 
            2013يناير  19السبت 

 فاليكانو رايو --:  -- غرناطة 18:00

 برشلونة --:  -- سوسييدادلاير  20:00

 إشبيلية --:  -- خيتافي 22:00

 فيغو سيلتا --:  -- ماالجا 0:00

منتخب اإلمــــارات يتوج بطاًل 
 21بلقب خليجي 

 21خليجي  توج المنتخب اإلماراتي بلقب..وإستحقاقعن جدارة 

 في 1-2 العراقي المنتخب على بفوزه بالمنامة

 مساء أقيمت والتي للبطولة النهائية المباراة

 قدم . الوطني البحرين إستاد ملعب على الجمعة

 مدى عكست جيد طراز من مواجهة الفريقان

 من الخليجية الكرة على طرأ الذي التطور

 في اإلماراتي المنتخب ،ونجح الخططية الناحية

 اللقاء فترات معظم العليا اليد له تكون أن

 المنتخب نجح علي،كما مهدي  فكر  بفضل

 مجريات على السيطرة في فترات على العراقي

 التغييرات من العديد إجراء بعد خاصة اللقاء

 عن اإلماراتي األبيض دافع .الثاني الشوط في

 من ليتمكن البطولة هذه طوال المميزة مسيرته

 لم وقت ،في الكاملة بالعالمة اللقب حصد

 الرافدين أسود العبي خبرات فيه تسعف

 في األهم بالفوز المشوار إنهاء  إمكانية

 .مسيرتهم

 المحرر الرياضي  عدن حرة 


