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47 كشفت صحيفة »صنداي تاميز« االجنليزية الصادرة امس ان مالكي 
نادي ليڤربول االجنليزي يريدان بيع اسم امللعب مقابل نحو 220 مليون 
يورو. واشارت الصحيفة الى ان االميركيني توم هيكس وجورج جيليت 
يأمالن في احلصول على هذا املبلغ لتمويل كلفة بناء ستاد »ستانلي بارك« 
الذي س���يحل بدال من ملعب »انفيلد«. وكان نادي ارسنال قام عام 2006 
بصفقة مماثلة وباع اسم ملعبه اجلديد الى شركة طيران االمارات فسمي 

»ستاد االمارات« وذلك مقابل نحو 100 مليون دوالر ملدة 15 عاما.

أكد جنم كرة القدم األملاني السابق لوثار ماتيوس أن األملان البد أن يشعروا باخلزي 
للطريق����ة التي يتعاملون بها معه وحرمانه من تول����ي منصب تدريبي في بالده. وقال 
ماتيوس )48 عاما( قائد املنتخب األملاني السابق الذي ساعد بالده على الفوز بلقب كأس 
العالم 1990، لصحيفة »فرانكفورتر الغيمينة س����ونتاغ تسايتونغ« في مقابلة نشرت 
امس أنه يس����تحق املزيد من االحترام كعالمة من عالمات كرة القدم في أملانيا. وأوضح 
»انني بالطبع ثاني أشهر العب كرة قدم أملاني على مستوى العالم، بعد فرانتس بكنباور، 

أملانيا البد أن تخجل من الطريقة التي تتعامل بها مع أسطورة كرة قدم«.

ماتيوس يشعر باألسى في ألمانيا»انفيلد« للبيع مقابل 220 مليون يورو

جنم يوڤنتوس الفرنسي داڤيد تريزيغيه يسجل في مرمى أتاالنتا وفي اإلطار حارس مرمى ريال مدريد ايكر كاسياس يصرخ بقوة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد         )رويترز(

عالمية متفرقات

احرز املالكم البريطاني ديڤيد هاي لقب بطل العالم 
للوزن الثقيل في املالكمة حسب تصنيف اجلمعية العاملية 
بفوزه على العمالق الروسي نيكوالي فالويف باجماع 
القضاة في النزال الذي اقيم بينهما في مدينة نورمبرغ 
االملانية، منح قاضيان االفضلية لهاي بنتيجة 16-12، في 

حني كانت نتيجة القاضي الثالث التعادل 14-14.

احرزت الفرنسية ارافان رضائي لقب بطلة دورة بالي 
االندونيسية الدولية للتنس بفوزها على مواطنتها ماريون 

بارتولي املصنفة 7-5 ثم باالنسحاب.

أحلق بوسطن س���لتيكس بطل املوسم قبل املاضي 
اخلسارة السابعة على التوالي مبنافسه نيوجيرسي نتس 
بنتيجة 104-99 ضمن الدوري االميركي للمحترفني في كرة 
السلة.وقاد االملاني ديرك نوفيتسكي فريقه داالس مافريكس 
الى حتقيق الفوز الرابع في مبارياته اخلمس االخيرة وكان 
على حساب تورونتو رابتوز 129-101 بتسجيله 29 نقطة 

مع تسع متابعات واربع متريرات حاسمة.

تأهل تارنتينو اإليطالي وبلشاتو الپولندي الى املباراة 
النهائي��ة لبطولة العالم لالندية للك��رة الطائرة بعد فوزهما 
ف��ي دور قبل النهائي. وفاز تارنتين��و على بيكان االيراني 
3-0 )25-18، و25-22 و25 -19(، وبلشاتو على زينيت كازان 

الروسي 3-1 )15-25 و25-23 و25-20 و24-26(.

حطم السباح اجلنوب افريقي جورج دو راند الرقم 
القياسي العاملي في سباق 100 متر ظهرا بتسجيله 1.47.08 
دقيقة في موسكو ضمن احدى مراحل كأس العالم للسباحة 

داخل خوض صغير.

حطم السباح الروسي يفغيني كوروتيشكني الرقم القياسي 
العاملي بسباق 100 متر فراشة بتسجيله 48.99 ثانية مبوسكو ضمن 

احدى مراحل كأس العالم للسباحة داخل حوض صغير.

حطمت السباحة االميركية جيسيكا هاردي الرقم القياسي 
العاملي في سباق 50 مترا صدر بتسجيلها 29.36 ثانية في 

موسكو ضمن احدى مراحل كأس العالم للسباحة.

بايرن ميونيخ »ما يترقع« وڤولفسبورغ يقلب الطاولة على هوفنهايم
واصل بايرن ميونيخ مسلسل اهدار 
النقاط محليا واوروبيا بسقوطه على 
ارضه في فخ التعادل مع ش���الكه 1 � 1 
في املرحلة الثانية عشرة من بطولة 

املانيا لكرة القدم.
وبقي الفريق الباڤاري ثامنا برصيد 
20 نقطة بفارق 6 عن باير ليڤركوزن 
املتصدر، اما شالكه فبقي رابعا برصيد 

22 نقطة.
ودخل بايرن ميونيخ املباراة ضد 
شالكه الذي يشرف على تدريبه فيليكس 
ماغاث مدرب الفريق الباڤاري سابقا، 
وهو يواجه ضغوط���ات كبيرة جراء 
عروضه املخيبة ف���ي اآلونة االخيرة 
وكان آخرها سقوطه على ارضه امام 

بوردو الفرنس���ي 0 � 2 ما عقد اموره 
ببلوغه الدور الثاني.

على ملعب اليانتس ارينا، استهل 
الهجوم  املباراة باشراك ثنائي  بايرن 
ميروسالف كلوزه وااليطالي العمالق 
ل���وكا توني في حني بق���ي الهولندي 
الطائر اريني روبن على مقاعد الالعبني 

االحتياطيني.
جاء الش���وط االول متكافئا وقليل 
الف���رص ومتك���ن بايرن م���ن افتتاح 
البلجيكي  التسجيل بواسطة مدافعه 
الدولي داني���ال ڤان بوينت اثر معمعة 
داخل املنطقة )31(، لكنه لم ينعم كثيرا 
بهذا الهدف الن الناشئ جويل ماتيب 
ابن الثامنة عش���رة من 

العمر جنح في ادراك التعادل مستغال 
ركلة حرة ليتطاول بالكرة برأسه داخل 

الشباك )43(.
وجلأ مدرب بايرن ميونيخ الهولندي 
لويس ڤان غال الى اشراك مواطنه روبن 
مكان توني غير املوفق فتحركت اجلبهة 
الهجومية الباڤارية لكن رغم محاوالت 
روبن وجناحه في خلق فرص عدة لم 

يحسن زمالؤه استغاللها.
وقل���ب ڤولفس���بورغ تخلفه امام 
هوفنهامي 0 � 1 الى فوز 2 � 1، س���جل 
للفائز صانع العابه البوسني زفيزدان 
ميسيموفيتش )52( والبرازيلي غرافيتي 
)56( هداف الدوري املوسم املاضي، بعد 
ان تقدم هوفنهامي بواس���طة املهاجم 

ايبيسيفيتش  البوس���ني ايضا وداد 
.)23(

وسقط ايضا بوخوم على ارضه امام 
فرايبورغ 1 � 2، س���جل للفائز هايكو 
بوتشر )23( وريسينغر )92(، وللخاسر 
دييغ���و كليموفيت���ش )65(، وتغلب 
ماينت���س على نورمبرغ بهدف وحيد 
سجله سوتو )38(، وتعادل بوروسيا 
مونشنغالدباخ مع شتوتغارت 0 � 0.

إسكوتلندا

صعد رينجرز الى املركز الثاني في 
بطولة اسكوتلندا بفوزه على سانت 
ميرين 2-1، مستغال تعادل هيبرنيان 
مع مضيفه هارتس سلبا في املرحلة 

احلادية عشرة.
ورفع رينج���رز رصي���ده الى 22 
نقطة بفارق نقطة واحدة عن غرميه 
التقليدي سلتيك املتصدر وسجل بويد 
هدف���ي رينجرز )1 و57(، وللخاس���ر 
اودوني���ل )88(. وتغلب ابردين على 
سانت جونستون 2 � 1، سجل للفائز 
الوط���و )15( وميل���ر )83 م���ن ركلة 
جزاء(، وللخاسر كريغ )76(، وخسر 
كيلمارنوك امام دندي يونايتد بهدفني 
سجلهما كاس���التويفو )22 من ركلة 
ج���زاء و57(.وتع���ادل هاميلتون مع 
مذرويل 2 � 2، س���جل لالول ميسنيغ 
)61( وماكساو )82(، وللثاني مورفي 

)78( وجوتكيفيتش )87(.

تشلسي يحسم القمة مع مان يونايتد ويواصل التحليق في الصدارة

حسم تشلسي قمته مع ضيفه مان يونايتد حامل اللقب في صاحله 
عندما تغلب عليه 1-0 على ستاد »ستامفورد بريدج« في لندن مساء 
امس في املرحلة الثانية عش���رة من ال���دوري االجنليزي لكرة القدم. 
ويدين تشلسي بفوزه الى قائده املدافع الدولي جون تيري الذي سجل 
اله���دف الوحيد في الدقيقة 76. وهو الفوز ال� 38 لتشلس���ي على مان 
يونايتد في تاريخ اللق���اءات التي جمعت بينهما حتى اآلن مقابل 55 
خسارة و38 تعادال. ومكن الفوز تشلسي من تعزيز موقعه في الصدارة 
برصي���د 30 نقطة وابتعد بفارق 5 نقاط عن مان يونايتد الذي تراجع 
الى املركز الثالث، وارسنال الفائز على ولفرهامبتون 4-1 في افتتاح 
املرحلة، علما بان ارسنال ميلك مباراة مؤجلة. وخاض تشلسي املباراة 
بتشكيلته الكاملة عكس مان يونايتد الذي لعب في غياب قطبي الدفاع 
ري���و فرديناند والصربي نيمانيا فيديتش بس���بب االصابة واملهاجم 
الدولي البلغاري دمييتار بربات���وف. وعلى الرغم من الغيابات، كان 
مان يونايتد ندا قويا لتشلس���ي وجنح مدافعوه في احلد من خطورة 
املهاجمني الفرنس���ي نيكوال انيلكا والعاجي ديدييه دروغبا، فيما كان 
واين روني خطيرا في هجوم الشياطني احلمر وكاد يهز شباك تشلسي 

في اكثر من مناسبة.
وكانت اول واخطر محاولة للصربي برانيسالف ايفانوفيتش الذي 
توغل من اجلهة اليمنى وسدد كرة قوية ارتدت اليه من الدفاع فسددها 

بقوة بيسراه تصدى لها احلارس الهولندي ادوين فان در سار )4(.
ورد م���ان يونايتد عندما تلقى روني كرة عرضية من الفرنس���ي 
باتريس ايفرا فتالعب باملدافع البرتغالي ريكاردو كارفاليو وس���ددها 
بيمناه بجوار القائم االمين )11(. وس���دد انيلكا كرة قوية من 25 مترا 
تصدى لها فان در س���ار )28(، ورد مانشستر بكرة ساقطة للويلزي 
راين غيغز فوق املرمى )29(، وس���دد مايكل كاريك كرة قوية من 25 
مترا بني يدي التشيكي بيتر تشيك )31(. وأنقذ فان در سار مرماه من 
هدف محقق بتصديه ببراعة لتس���ديدة جانبية النيلكا )32(. وجرب 
كاريك حظه من تس���ديدة قوية من 20 مت���را مرت فوق املرمى )43(. 
وتابع تشلس���ي اندفاعه في الشوط الثاني لكن دون خطورة، وكانت 
اول فرصة له تس���ديدة قوية لفرانك المبارد تصدى لها فان در سار 
بس���هولة )63(. وكاد روني يهز شباك تشلسي بعد لعبة مشتركة مع 
االكوادوري انطونيو ڤالنسيا الذي هيأ له كرة داخل املنطقة فسددها 

بيمناه قوية بجوار القائم االمين )67(.
وانقذ تش���يك مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لروني 

من خارج املنطقة الى ركنية )69(. وجنح تشلسي في افتتاح التسجيل 
بضربة رأس���ية من داخل املنطقة اثر ركلة ح���رة جانبية انبرى لها 
المبارد فأسكنها القائد في الزاوية اليسرى للحارس فان در سار )76(. 
ونزل مان يونايتد بكل ثقله في الدقائق املتبقية واشرك مدربه السير 
اليكس فيرغسون املهاجم مايكل اوين والفرنسي غابريال اوبرتان بيد 

ان صالبة دفاع تشلسي حالت دون هز شباكه.
وفاز هال سيتي على ضيفه ستوك سيتي 2-1. وخسر وست هام 
امام ايفرتون 1-2. وتعادل ويغان مع فولهام بهدف الميرسون بويس 
)13( مقاب���ل هدف لالميركي كلينت دميبس���ي )39 م���ن ركلة جزاء(. 

وتختتم املرحلة اليوم بلقاء ليڤربول مع برمنغهام.
وكان ارسنال قد اكتسح ولڤرهامبتون 4-1 في حني عاد جاره في 
شمال لندن توتنهام الى نغمة االنتصارات بعد خسارتني متتاليتني 
وتغلب على ضيفه سندرالند 2-0، وصعد الى املركز الرابع، مستغال 
س���قوط مانشس���تر س���يتي في فخ التعادل على ارضه مع بيرنلي 
املتواضع 3-3. وتابع مانشس���تر سيتي عروضه املخيبة في االونة 
االخيرة وتعادل في خمس مباريات في الست االخيرة التي خاضها 
وكان اخرها س���قوطه في فخ التعادل مع بيرنل���ي املتواضع 3-3، 
واحلق استون ڤيال خسارة قاسية ببولتون 5-1. وتغلب بالكبيرن 

على بورتسموث 1-3.

إسبانيا

استعاد برشلونة نغمة الفوز اثر تغلبه على ضيفه مايوركا 2-4 
وحسم ريال مدريد دربي العاصمة مع اتلتيكو مدريد 3-2 في املرحلة 

العاشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.
 بدأ مدرب برشلونة جوزيب غوارديال املباراة من دون الثالثي الرائع 

تشافي واندريس انييستا واالرجنتيني ليونيل ميسي.
جنح الفريق الكاتالوني الذي تعادل مع اوساسونا االسبوع املاضي 
1-1 في الدوري احمللي، ومع روبن كازان الروسي في دوري ابطال اوروبا 
0-0 منتصف االسبوع، في افتتاح التسجيل عندما مرر السويدي زالتان 
ابراهيموفيت���ش كرة بالكعب باجتاه املهاجم الصاعد بدرو رودريغيز 

فسددها االخير في مرمى احلارس اواتي )10(.
وتراخى العبو برشلونة بعض الشيء بعد الهدف ما سمح ملايوركا 

بإدراك التعادل عبر رأسية لنونيش اثر ركلة ركنية )19(.
تقدم برشلونة مجددا بواسطة بدرو ايضا مستغال كرة مرتدة من 

احلارس سددها الفرنسي تييري هنري )40(، قبل ان يضيف الهدف 
الثالث في الدقيقة االخيرة من الش���وط االول بواس���طة هنري بكرة 

رأسية سابحا في الهواء.
ودخل ميسي في الدقيقة 51 بدال من بدرو ومرر كرة من ركلة حرة 
باجتاه ابراهيموفيتش الذي سدد كرة رأسية ملست القائم االيسر )58(. 
واحتس���ب احلكم ركلة جزاء اثر اعاقة ابراهيموفيتش داخل املنطقة 
فانبرى لها ميسي بنجاح )86(، قبل ان يرد مايوركا بهدف ثان واملباراة 

تلفظ انفاسها االخيرة بواسطة احلسن كيتا.
وتغلب ريال مدريد في دربي العاصمة على اتلتيكو مدريد 3-2، ليفشل 

االخير في الفوز بإحدى مباريات الدربي منذ موسم 2000-1999.
 حس���م ريال مدريد النتيجة بدرجة كبيرة في الش���وط االول عبر 
هدف���ني للبرازيليني كاكا )5( مارس���يلو )25(، ثم اضاف االرجنتيني 
غونزالو هيغوين الثالث في الدقيقة 64، قبل ان ينشط اتلتيكو مدريد 
ويسجل هدفني عبر االوروغوياني دييغو فورالن )79( واالرجنتيني 
سيرجيو اغويرو )81(. ورفع ريال مدريد رصيده الى 25 نقطة بفارق 

نقطة واحدة خلف برشلونة.
 وتع���ادل تينيريفي مع ملقة 2-2. س���جل ل���الول مارتينيز )18( 
والف���ارو )27(، وللثان���ي ادينيو )29( وخافي لوبيز )77(. وس���قط 
خيتافي على ارضه امام ديبورتيڤو ال كورونيا بهدفني سجلهما ميستا 

)15( وفيليبي )60(.

  إيطاليا 

قلص يوڤنتوس الفارق مؤقتا عن انترميالن املتصدر بفوزه على 
مضيف���ه اتاالنتا 5-2 في املرحلة الثانية عش���رة من بطولة ايطاليا، 
ورفع يوڤنتوس رصيده الى 24 نقطة مقابل 28 النتر ميالن س���نحت 
الفرصة االولى امام السيدة العجوز في الدقيقة 11 عندما مرر البرازيلي 
فيليبو ميلو كرة باجتاه ماورو كامورانيزي تصدى لها احلارس اندريا 

كونسيلي.
وسجل الفرنس���ي داڤيد تريزيغيه هدفا برأسه في الدقيقة 28 لم 

يحتسبه احلكم بداعي التسلل.
وافتتح يوڤنتوس التسجيل عندما مرر فابيو غروسو كرة متقنة 

داخل املنطقة تابعها كامورانيزي برأسه داخل الشباك )35(.
ولم متض دقيقة واحدة حتى اضاف كامورانيزي الهدف الثاني بعد 
دقيقة واحدة فقط عندما أطلق كرة من مشارف املنطقة لتعانق الشباك. 

واستهل اتاالنتا الشوط الثاني بتقليص الفارق عبر فالديس الذي تفوق 
على احلارس االيطالي الدولي جانلويجي بوفون )50(.

وسجل يوڤنتوس هدفني متتاليني في الدقيقتني 51 و53 لم يحتسبهما 
احلكم بداعي التسلل ايضا.

بيد ان يوڤنتوس س���جل هدفه الثالث عندما أطلق ميلو كرة قوية 
سكنت الشباك )55(. ولم تنته االثارة ألن اتاالنتا عاد في اجواء املباراة 
عندما سجل له سيرافولو الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد ان تخطى 

غروسو وسجل داخل الشباك.
لك���ن الكلمة االخي���رة كانت ليوڤنتوس ال���ذي اضاف هدفني عبر 
البرازيلي دييغو الذي س���يطر على الكرة ببراعة وأطلقها بيس���راه 
بحركة فنية رائعة )85(. وفي الدقيقة االخيرة سجل تريزيغيه هدفه 
ال� 167 في مسيرته مع يوڤنتوس ليعادل رقم االرجنتيني الشهير عمر 
س���يفوري. وفي مباراة ثانية، س���قط نابولي في فخ التعادل السلبي 

مع مضيفه كاتانيا.

أوكسير إلى المركز الثالث

تابع اوكسير عروضه اجليدة في االونة االخيرة وحقق فوزه السادس 
على التوالي اثر تغلبه على لومان 1-0 في املرحلة الثالثة عشرة من 
بطولة فرنس���ا وصعد الى املركز الثالث مس���تغال تعادل موناكو مع 

غرونوبل 0-0، ومونبلييه مع ڤالنسيان 1-1.
وتلقى باريس سان جرمان ضربة قوية بسقوطه على ارضه امام 

نيس بهدف سجله رميي قبل نهاية املباراة بدقيقتني.
وفشل موناكو في االقتراب بفارق نقطة من ليون املتصدر بسقوطه 
في فخ التعادل السلبي مع غرونوبل صاحب املركز االخير والذي حقق 

اول نقطة له هذا املوسم بعد 11 خسارة متالية.
وحتاش���ى غرونوبل معادلة الرقم القياس���ي من الهزائم املتتالية 
املس���جل باسم مان يونايتد موسم 1930-1931 والذي خسر 12 مباراة 
على التوالي، وسحق لوريان ضيفه بولون سور مير بخماسية نظيفة 
تناوب على تسجلها غامتيرو )33 و48( وفاهيروا )45( ودوكاس )58( 

وامالفيتانو )90(.
وس���قط نانسي امام سانت اتيان بهدف س���جله بايه )71(وتعادل 
ڤالنسيا مع مونبلييه 1-1، سجل لالول سانشيز )52(، وللثاني مونتانو 
)2( وخسر سوشو امام لنس 1-2، سجل للفائز سارتر )38( وبوكاري 

)85(، وللخاسر بريفا )90(.

برشلونة يستعيد نغمة الفوز ودربي مدريد للملكي بشق األنفس.. وخماسية ليوڤنتوس تصعق أتاالنتا وتعادل نابولي مع كاتانيا 

العب بايرن ميونيخ اإليطالي لوكا طوني يسقط على األرض صارخا من األلم                             )رويترز(

)أ.ف.پ( قائد تشلسي جون تيري في طريقه لتسجيل هدف الفوز لفريقه من ضربه رأس في مرمى مان يونايتد  


