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موقعة »اإلمارات« بطلها تشلسي.. وليڤربول تنفس الصعداء في الـ »دربي« 181
حسم تشلسي املتصدر موقعة 
»س���تاد االمارات« التي جمعته 
مبضيفه وجاره اللندني ارسنال 2 
� 0، فيما تنفس ليڤربول وصيف 
بطل املوس���م املاضي الصعداء 
بعدما حسم مواجهة الدربي ال� 
181 مع مضيفه وجاره ايڤرتون 2 
� 0 على ملعب »غوديسون بارك« 
في املرحلة ال���� 14 من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
في املباراة االولى، ابتعد فريق 
املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 
مجددا في الصدارة بعدما جنح 
مان يونايتد حامل اللقب في ان 
يصبح على بع���د نقطتني منه 
بتغلبه على بورتسموث 4 � 1، 
كما وجه تشلس���ي الذي خرج 
فائزا م���ن مواجهاته مع الكبار 
الثالثة مان يونايتد، ليڤربول 
وارس���نال، ضربة آلمال فريق 
الفرنسي ارسني ڤينغر  املدرب 
في املنافسة على اللقب الن فريق 
»املدفعجية« الذي سيفتقد جهود 
جنمه الهولندي روبن ڤان بيرسي 
حوالي 5 اشهر بسبب اإلصابة، 
أصب���ح على بع���د 11 نقطة من 
الصدارة، علما انه ميلك مباراة 

مؤجلة.
وكرر فريق »البلوز« سيناريو 
الى »ستاد  زيارتيه األخيرتني 
االمارات« عندما فاز على أرسنال 
2 � 1 في مس���ابقة الكأس في 18 
ابريل املاضي و4 � 1 في الدوري 

في 10 مايو املاضي.
الف���رص احلقيقية  وغابت 
عن بداية اللقاء وكانت أخطرها 
ألرس���نال عبر الفرنسي سمير 
نص���ري العائ���د مؤخ���را من 
اإلصابة لكن احلارس التشيكي 
بيتر تشيك لم يجد صعوبة في 
التعامل مع تسديدة صانع ألعاب 

مرسيليا السابق )23(.
وجنح تشلس���ي وفي أولى 
افتتاح  الفرص احلقيقي���ة في 
التس���جيل في الدقيقة 42 عبر 
العاجي ديدييه دروغبا  هدافه 
الذي تسلم متريرة عرضية من 
ظهير ارسنال السابق اشلي كول 
ووضع الكرة في الزاوية اليسرى 
العليا ملرمى احلارس االسباني 
مانويل املونيا، مس���جال هدفه 

العاشر هذا املوسم.
ولم يكد أرسنال يستفيق من 
صدمة الهدف األول حتى اهتزت 
ش���باكه مرة ثانية ب���� »نيران 
صديق���ة« عندما ح���ول العبه 
البلجيكي توم���اس فيرمايلني 
الكرة داخل شباك حارسه املونيا 
عن طريق اخلطأ عندما حاول 
اعتراض عرضية اخرى من اشلي 

كول )45(.
وفي الشوط الثاني، زج ڤينغر 
بتيو والكوت بدال من الكاميروني 
الكسندر س���ونغ سعيا خلف 

العودة الى أجواء املباراة، لكن 
اله���دف كاد ان يأتي من اجلهة 
املونيا  ل���م يتدخل  املقابلة لو 
ببراعة مع كرة خادعة حتولت 

من فرانك المبارد )64(.
وأطل���ق دروغب���ا رصاصة 
الرحمة على رجال ڤينغر عندما 
س���جل هدفه الشخصي الثاني 

وهدف فريقه الثالث قبل 4 دقائق 
على نهاي���ة اللقاء وجاء بركلة 
حرة رائعة، صعد من خاللها الى 
صدارة ترتيب الهدافني مشاركة 
مع مهاج���م توتنهام جيرماين 
ديفو وذلك بعدما رفع رصيده 

الى 11 هدفا.
الثانية، استعاد  املباراة  في 

ليڤربول مجددا طعم الفوز الذي 
غاب عنه في الدوري منذ تغلبه 
عل���ى مان يونايتد 2 � 0 في 25 
الشهر املاضي، إذ خسر بعدها 
أمام ف���والم )1 � 3( وتعادل مع 
برمنغهام )2 � 2( ومانشس���تر 
سيتي )2 � 2(، اضافة الى خسارته 
في مسابقة كأس الرابطة احمللية 

امام ارس���نال )1 � 2( وتعادله 
مع ليون الفرنس���ي )1 � 1( في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، قبل 
ان يفوز على ديبريشني املجري 
)1 � 0( دون ان يجنبه ذلك توديع 

املسابقة االوروبية األم.
وصعد فريق املدرب االسباني 
رافاييل بنيتيز من املركز السابع 

الى اخلامس بعدما رفع رصيده 
الى 23 نقطة لكنه يتخلف بفارق 
13 نقاط عن تشلسي املتصدر.

وعمق فريق »احلمر« جراح 
ضيفه الذي لم يذق طعم الفوز 
سوى مرة واحدة في مبارياته ال� 
11 االخيرة في جميع املسابقات، 
وحقق فوزه ال���� 15 عليه منذ 

انطالق الدوري املمتاز عام 1992، 
مقابل 8 هزائم و12 تعادال.

الذي  واس���تهل »احلم���ر« 
غاب عنهم الهداف اإلس���باني 
فرناندو توريس بسبب االصابة، 
املباراة بقوة وافتتح التسجيل 
الدقيق���ة 12 عندما أطلق  منذ 
األرجنتيني خافيير ماسكيرانو 

كرة صاروخية من خارج املنطقة 
النيجيري  املدافع  حتولت من 
جوزف يوبو وخدعت حارسه 

االميركي تيم هاوارد.
ايڤرت���ون على  وحص���ل 
فرصة ثمين���ة للغاية إلدراك 
التعادل إال ان الروسي دينيار 
بيلياليتدين���وف أطاح بالكرة 
الى جان���ب القائم األمين رغم 
وجوده وحيدا ودون رقابة في 
مواجهة مرمى احلارس اإلسباني 
خوسيه رينا )17( الذي تدخل 
ببراعة ليحرم الالعب نفس���ه 
م���ن هدف رائع اثر تس���ديدة 

اكروباتية خلفية )24(.
وانتظ���ر ليڤرب���ول حتى 
41 ليه���دد مرم���ى  الدقيق���ة 
هاوارد بش���كل فعل���ي مجددا 
وجاءت الفرص���ة عندما لعب 
غلني جونس���ون كرة عرضية 
من اجلهة اليمنى وصلت الى 
االرجنتيني امييليانو ايسنوا 
الذي لعبها برأس���ه قوية لكن 
احلارس االميركي تألق وحرم 

الضيوف من هدف ثان.
الثاني،  وفي بداية الشوط 
فرض ايڤرتون، الذي س���جل 
هدفني ألغاهم���ا احلكم بداعي 
التس���لل على البرازيلي جو، 
أفضليت���ه وه���دد مرمى رينا 
بكرة صاروخية أطلقها اجلنوب 
أفريقي ستيفن بينار من خارج 
املنطقة لكن احلارس االسباني 
صدها على دفعتني بعدما أفلتت 
الكرة من���ه وكادت ان تتهادى 

داخل شباكه )58(.
وزج موييز بعدها باملهاجم 
الفرنسي لويس ساها بدال من 
جو )66( س���عيا خلف إدراك 
التعادل ال���ذي كان قريبا جدا 
من الفري���ق األزرق لكن رينا 
تعملق في وجه فرصة مزدوجة 
ألصحاب األرض االولى بكرة 
رأسية لالسترالي تيم كاهيل إثر 
كرة عرضية من الهولندي جوني 
هيتينغا، والثانية للبلجيكي 
مروان فياليني الذي س���قطت 
الكرة أمامه وهو على بعد اقل 
من متر من املرمى لكنه فشل 
في وضعها بعيدا عن متناول 

حارس »احلمر« )71(.
وف���ي الوقت ال���ذي حاول 
ايڤرت���ون ان يعود الى أجواء 
اللقاء ضرب ليڤربول وخطف 
هدفه الثاني في الدقيقة 81 عبر 
الهولندي دي���رك كويت الذي 
كان في املكان املناسب ليتابع 
تسديدة زميله االسباني البرت 

رييرا التي صدها هاوارد.
وف�����ي مب�����اراة ثالث��ة، 
عم��ق برمنغهام جراح مضيفه 
ولڤرهامبتون متذي��ل الترتيب 
بالفوز عليه بهدف سجله لي 

بوير في الدقيقة 3.

ق جراح مضيفه ولڤرهامبتون برمنغهام يعمِّ

)أ.پ(رقصة مشتركة بني جنم تشلسي العاجي ديدييه دروغبا والعب أرسنال أرماند تراوري

)أ.پ(العب بايرن ميونيخ األرجنتيني مارتن دمييكليس يحجز الكرة قبل وصول العب هانوڤر ديدييه ياكون 

 مهمتان سهلتان 
لتشلسي ومان يونايتد 

في كأس إنجلترا
ستكون مهمة تشلسي حامل 
اللقب ومان يونايتد حامل الرقم 
القياس���ي في عدد االلقاب سهلة 
في الدور الثالث من مسابقة كأس 
اجنلترا لكرة القدم مبوجب القرعة 
التي س���حبت، في ح���ني يواجه 

ارسنال امتحانا صعبا للغاية.
ويلتقي تشلس���ي الذي توج 
باللقب بفوزه على ايڤرتون 1-2 
في نهائي املوس���م املاضي، على 
ملعبه م���ع واتف���ورد، في حني 
يستقبل مان يونايتد كيتيرينغ 
او لي���دز يونايتد. اما ارس���نال 
فيحل ضيفا على جاره وس���ت 
هام ف���ي احد لقاءي���ن يجمعان 
بني فريقني من الدرجة املمتازة. 
اما اللق���اء اآلخر بني فريقني من 
الدرجة املمتازة فيجمع بني استون 
ڤيال وبالكبيرن.  وهذه مباريات 
الدور الثالث:  توتنهام � بيتربره، 
برندفورد �  دونكاستر، ميدلزبره 
�  مانشستر سيتي،  ستوك سيتي 
� يورك سيتي، نوتس كاونتي � 
فوريس���ت، هادرسفيلد � وست 
بروميت���ش، ش���يفيلد � كوينز 
بارك، دونز � بيرنلي، تشلسي � 
واتفورد، نوتنغهام � برمنغهام، 
بريستون � كولشستر، وست هام 
� ارسنال، استون ڤيال � بالكبيرن، 
بورتسموث � كوڤنتري، سندرالند 
� اوكسفورد، ويغان � هال سيتي، 
ايڤرت���ون � كاراليل، ش���يفيلد � 
كريستال، ترامنير � ولفرهامبتون، 
بالكبول � ايبس���ويتش، فوالم � 
سويندون، ستوكبورت � برايتون، 
سكانثورب � بارنسلي، ساوثمبتون 
� روثرهام،  بريستولي � كارديف، 
ريدينغ � ليڤربول، س���تاينس � 
دربي،  بليموث � نيوكاسل، ليستر 
� سوانسي، بولتون � لينكولن، 
اكرينغت���ون � جيلينغهام، مان 
يونايت���د � كيتيرين���غ او ليدز 
املباريات يومي  يونايتد. وتقام 

2 و3 يناير املقبل.

هونتيالر يهدي ميالن المركز الثاني
ابتعد انتر ميالن حامل اللقب 
في الصدارة بعدما حسم مواجهته 
القوية مع ضيفه فيورنتينا 0-1، 
مس����تفيدا م����ن س����قوط مالحقه 
امام مضيفه كالياري  يوڤنتوس 
0-2 في املرحلة الرابعة عش����رة 

من الدوري االيطالي.
على ملعب »جوزيبي مياتزا«، 
عانى انتر االمرين حلسم مباراته 
مع ضيفه القوي فيورنتينا وانتظر 
حت����ى الدقائق اخلم����س االخيرة 
ليس����جل هدف الفوز م����ن ركلة 
جزاء نفذه����ا االرجنتيني دييغو 
ميليتو، اال ان ذل����ك كان كافيا ل� 
»نيراتزوري« من اجل ان ينسى 
نسبيا اخلسارة التي تلقاها الثالثاء 
املاضي امام برش����لونة االسباني 
)0-2( في مس����ابقة دوري ابطال 
اوروبا وليبتعد في الصدارة بفارق 

ثماني نقاط.
وعلى ملعب »ستاديو سانت 
ايليا«، واصل يوڤنتوس عروضه 
املتأرجحة وتلق����ى ضربة اخرى 
يضيفها الى خسارته امام بوردو 
الفرنسي )0-2( في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا،  وذلك بعد سقوطه 
امام مضيفه كالياري 0-2، ليتخلى 
عن مركز الوصيف ملصلحة ميالن 
الذي عاد من ملعب مضيفه كاتانيا 
التاسع عشر بفوز صعب للغاية 
بهدفني سجلهما البديل الهولندي 
كالس يان هونتيالر في الدقيقتني 
الثالثة والرابع����ة من الوقت بدل 
الضائ����ع، االول بتس����ديدة قوية 
بعد متريرة من فيليبو اينزاغي، 
والثاني بكرة ساقطة رائعة، مفتتحا 
س����جله التهديفي في الدوري مع 
»روس����ونيري« بأفض����ل طريقة 
ممكنة. وجاءت هزمية يوڤنتوس 
في الوقت الذي يستعد فيه فريق 
»الس����يدة العجوز« ملواجهة انتر 

ميالن في املرحلة املقبلة.
ووجد يوڤنتوس نفسه متخلفا 

في الدقيقة 31 بهدف للبرازيلي نيني 
بعد ركلة حرة غير مباشرة )31(، ثم 
فشل في العودة الى اجواء املباراة 
حتى تلق����ى رصاصة الرحمة في 
الدقيقة 89 بهدف سجله اليساندرو 
ماتري بعد عرضية من فرانشيسكو 

بيتزانو.
وعلى ملعب »انيو تارديني«، 
انقذ نيكوال ام����وروزو بارما من 
امام ضيف����ه نابولي  اخلس����ارة 
بتس����جيله هدف التعادل 1-1 في 
الدقيقة 85 من ركلة جزاء، وذلك 
بعدما افتتح االرجنتيني غوستافو 
دينيس التس����جيل ف����ي الدقيقة 

.33
»ازوري  ملع����ب  وعل����ى 
ديطاليا«، حول روما تخلفه امام 
مضيفه اتاالنت����ا الى فوز بهدفني 
للمونتينيغري ميركو فوسينيتش 
)44( وسيموني بيروتا )64(، مقابل 

هدف لفابيو شيرافولو )13(.
وتغل����ب كييڤو عل����ى ضيفه 
باليرمو بهدف اللفيس ابروسكاتو 
)54(، فيما تعادل التسيو مع ضيفه 
بولونيا 0-0. وعمق باري جراح 
ضيفه سيينا متذيل الترتيب بالفوز 
عليه بهدفني الندريا مازييلو )78( 
وجوزيبي غريكو )90(، مقابل هدف 

لسيموني فيرغاسوال )3(.

ألمانيا

باي����ر ليڤرك����وزن في  ابتعد 
الصدارة بعدما عمق جراح ضيفه 
شتوتغارت باكتساحه 4-0 على 
ملعب »باي ارين����ا« امام حوالي 
30200 متفرج في املرحلة الرابعة 

عشرة من الدوري االملاني.
ويدي����ن ليڤرك����وزن بف����وزه 
العريض لهدافه املميز ش����تيفان 
كيس����لينغ الذي س����جل ثالثية،  
عزز من خاللها صدارته لترتيب 
الهدافني برصيد 13 هدفا، ووضع 
فريقه في الصدارة على بعد ثالث 

نقاط من اقرب مالحقيه. وافتتح 
كيسلينغ التسجيل في الدقيقة 22 
بعدما وصلته الكرة من رأس املدافع 
الفنلندي س����امي هيبيا اثر ركلة 
حرة نفذها توني كروس الى داخل 
 � املنطقة، ثم اضاف السويسري 
الهدف  ايري����ن ديرديوك  التركي 
الثاني الصحاب االرض في الدقيقة 
39 بكرة رأس����ية اثر عرضية من 
املتألق كروس. واضاف كيسلينغ 
هدفه الشخصي الثاني، عندما هز 
ش����باك احلارس املخضرم ينتس 
الثالث����ة ملباراة في  ليمان للمرة 
الدقيقة 59 بعد عرضية اخرى من 
املهرجان  كروس، قبل ان يختتم 
التهديفي في الدقيقة 87 من ركلة 
ج����زاء بعد خطأ م����ن ليمان على 

ديرديوك داخل املنطقة.
وحافظ ليڤركوزن على سجله 
اخلالي من الهزائم هذا املوسم محققا 
فوزه الثامن، ليستعيد فريق املدرب 
يوب هاينكيس الصدارة التي تخلى 
عنها وبفارق االه����داف ملصلحة 
فيردر برمين الذي اكتفى بالتعادل 
مع ضيفه فولفسبورغ حامل اللقب 
2-2، ما سمح لليڤركوزن بتوسيع 
الفارق من نقطة الى ثالث نقاط.

واصبح مدرب ش����توتغارت 
ماركوس بابل في وضع ال يحسد 
عليه بتاتا ألن فريقه لم يذق طعم 
الفوز منذ املرحلة السابعة عندما 
فاز على اينتراخت فرانكفورت 3-0 
حينها، قبل ان يخس����ر مبارياته 
الثالث التالية ثم تعادل في الثالث 
االخرى. وعلى ملعب »اي دبليو دي 
ارينا« وامام 49 الف متفرج، استعاد 
بايرن ميونيخ نغمة االنتصارات 
التي غابت عنه في املراحل الثالث 
الس����ابقة )ثالثة تعادالت(، وذلك 
بفوزه على مضيفه احلزين هانوڤر 

.0-3
وسجل الشاب املتألق توماس 
مولر الهدف االول للنادي الباڤاري 

في الدقيق����ة 19 بعد عرضية من 
الكرواتي ايفيكا اوليتش الذي سجل 
الهدف الثاني في الدقيقة 47 بكرة 
رأسية اثر عرضية من الكرواتي 
دانيال برانييتش، قبل ان يضيف 
ماريو غومي����ز الهدف الثالث في 

الدقيقة االخيرة.
وصعد بايرن ميونيخ الى املركز 
الراب����ع برصيد 24 نقطة وبفارق 
االهداف عن هامبورغ اخلامس الذي 

تعادل مع ماينتس 1-1.

فرنسا

اللقب  اس����تعاد بوردو حامل 
نغم����ة االنتص����ارات والصدارة 
بفوزه على مضيفه نانسي 3-0 في 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 

الفرنسي.
امام  الطريق  النتيجة  ومهدت 
فريق املدرب لوران بالن الستعادة 
الصدارة والذي جنح في حتقيق 
املطلوب بفضل ثالثة اهداف تناوب 
على تسجيلها البرازيليان فرناندو 
)24( وويندل )61( ويوان غوفران 
)75( ورفع بوردو رصيده الى 28 
نقطة في الصدارة بفارق نقطتني 
امام اوكسير ونقطتني امام ليون 
الذي فش����ل في اللح����اق به الى 
الصدارة بعدم����ا اكتفى بالتعادل 
للمرحلة الثالثة على التوالي، وذلك 
بعد االول امام مرس����يليا )5-5( 
والثان����ي امام غرونوب����ل )1-1(، 
وهذه املرة في مواجهة ضيفه رين 
بهدف لالرجنتيني ليساندرو لوبيز 
)42(، مقابل هدف للغاني اسامواه 
غي����ان )16(. واصبح ليون ثانيا 
بفارق نقطتني عن بوردو وبفارق 
االهداف عن اوكسير الذي تراجع 
الى املركز الثالث. وانتهت مباراة 
القاع بني س����انت اتيان ومضيفه 
لومان بالتعادل بهدف للبرازيلي 
اراويو اي����الن )17(، مقابل هدف 

النتوني لو تاليك )74(.

بايرن ميونيخ يستعيد توازنه وليڤركوزن يضرب بقوة.. وبوردو يتصدر وليون يتعادل


