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النجم األرجنتيني ليونيل ميسي يقبل الكرة الذهبية                 )أ.ف.پ( حارس مرمى يوڤنتوس جانلويجي بوفون اشتبك مع العب إنتر ميالن ثياغوموتا في مباراة شهدت الطرد واخلشونة               )أ.پ(

العبو اسبانيا فرحني بكأس ديڤيز للتنس            )رويترز(

العب مانشستر سيتي شون رايت فيليبس يحجز الكرة أمام أشلي كول             )رويترز(

إسبانيا بطلة كأس ديڤيز للتنس
 مانشستر سيتي أسقط تشلسي.. وهانوڤر خدم بريمن وبايرن

فوزه الثالث هذا املوسم واالول 
منذ 24 اكتوب���ر املاضي عندما 
تغلب حينها على مضيفه هانوڤر 
1-0 في املرحلة العاشرة، قبل 
ان يتعادل في مبارياته الثالث 
التالية ثم يتلقى هزمية قاسية 
امام ليڤركوزن )0-4( في املرحلة 

السابقة.

فرنسا 

حس���م بوردو حامل اللقب 
القوية مع  واملتصدر مواجهته 
ضيفه باريس سان جرمان بالفوز 
عليه 1-0 في املرحلة اخلامسة 

عشرة من الدوري الفرنسي.
ويدين فريق املدرب لوران 
بالن بفوزه العاشر الى التشيكي 
الذي سجل  ياروسالف بالزيل 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
23، ليمنح فريقه نقاط املباراة 
الث���الث التي رفع م���ن خاللها 
رصيده الى 31 نقطة في الصدارة 
بفارق 4 نقاط عن مونبلييه الذي 
واصل تألقه واصبح ثانيا موقتا 
بفوزه على ضيفه لومان بهدفني 
لكرمي ايت فان���ا )12( وليليان 
كومب���ان )73(، مقاب���ل هدف 
النتوني ل���و تاليك )62(.وحذا 
حذوه ڤالنسيان الذي سجل فوزه 
الثامن بتغلبه على ضيفه موناكو 
بثالثة اهداف لدافيد دوكورتيو 
)26( واملالي مامادو ساماسا )84( 
والتونسي فهيد بن خلف اهلل 
)90(، مقابل ه���دف للبرازيلي 

نيني )49 من ركلة جزاء(.
وعلى ملع���ب »فيلودروم«، 
حتضر مرس���يليا بشكل جيد 
ملباراته احلاسمة في دوري ابطال 
اوروبا مع ريال مدريد االسباني، 
وذلك بفوزه على مضيفه نيس 

.1-3

 البرتغال 

اهدر سبورتينغ براغا املتصدر 
نقطتني بتعادل���ه مع مضيفه 
ليكشوس 1-1 في املرحلة الثانية 
عش���رة من الدوري البرتغالي، 
ورفع سبورتينغ براغا رصيده 
الى 29 نقطة، بفارق ثالث نقاط 
عن بنفيكا الذي يلتقي اكادمييكا 

كوميبرا.

برباعية نظيفة س���جلها كيفن 
غروسكروتس )8( واالرجنتيني 
لوكاس باريوس )13( واملصري 
محمد زيدان )36( وماتس هاملز 
)62( وتاب���ع هامبورغ نتائجه 
املخيب���ة وتعادل مع هوفنهامي 

سلبا.
وفرط شتوتغارت في فرصة 
حتقيق فوزه الثالث هذا املوسم 
بعدما تقدم على ضيفه بوخوم 
الدقيقة 89 بهدف سجله  حتى 
سيردار تاشي )63(، اال ان شباكه 
اهتزت في الثواني االخير عبر 
الذي حرم  كريس���تيان فوخز 
فريق املدرب ماركوس بابل من 

نقطة منه ف���ي حال فوزه على 
كولن.

وواصل فولڤسبورغ حامل 
اللق���ب عروض���ه املخيبة هذا 
املوسم وسقط في فخ التعادل 
على ارضه امام فرايبورغ بهدفني 
لفيليكس باستيانز )27 خطأ في 
مرمى فريقه( وفابيان جونسون 
)81(، مقابل هدفني للكاميروني 
محمدو ادريسو )19( والكرواتي 
ايفيكا بانوفيتش )51 من ركلة 

جزاء(.
وعلى ملعب »سيغنال ايدونا 
بارك«، حقق بوروسيا دورمتوند 
فوزا كبيرا على ضيفه نورمبرغ 

ڤيردر برمين وبايرن ميونيخ 
باجباره ضيفه باير ليڤركوزن 
املتصدر على االكتفاء بالتعادل 
معه 0-0 في املرحلة اخلامسة 
عشرة من الدوري االملاني.وكان 
باي���رن ميونيخ افتتح املرحلة 
بفوزه على ضيفه بوروس���يا 
مونش���نغالدباخ 2-1 ليرف���ع 
رصيده الى 27 نقطة ويصبح 
ثالثا بفارق االهداف عن برمين 
الثاني وبفارق ثالث نقاط عن 
باي���ر ليڤركوزن ال���ذي اكتفى 
بالتع���ادل ليجعل الفارق بينه 
وب���ني الفريق البافاري 4 نقاط 
اال ان برمين قد يصبح على بعد 

قدم مانشستر سيتي هدية 
ثمين���ة جلاره »االحم���ر« مان 
يونايتد حامل اللقب بفوزه على 
ضيفه تشلس���ي املتصدر 1-2، 
في املرحلة اخلامسة عشرة من 

الدوري االجنليزي.
وافتتح تشلسي التسجيل في 
الدقيقة 9 مبساعدة من مهاجم 
التوغول���ي  اصح���اب االرض 
اميانويل اديبايور الذي ارتدت 
الكرة من ظهره الى داخل الشباك 
بعد فرصة ثالثية بدأها االملاني 
ميكايل باالك م���ن ركلة ركنية 
وصل���ت الى العاج���ي ديدييه 
دروغب���ا الذي حولها برأس���ه 
فوصلت الى فرانك المبارد الذي 
سددها لكن احلارس االيرلندي 
شاي غيڤن صدها لتسقط امام 
الفرنسي نيكوال انيلكا فسددها 
وصدها غيڤن مجددا لكن احلظ 
لم يسعفه هذه املرة النها ردت 
من زميل���ه اديبايور الى داخل 

الشباك.
وحاول مانشستر سيتي ان 
يعود الى اجواء املباراة فحاصر 
الفري���ق اللندني ف���ي منطقته 
وجنح اديبايور في الدقيقة 37 
في تعويض الهدف الذي سجله 
في مرماه بادراكه التعادل بعدما 
تابع تسديدة زميله شون رايت 
فيليب���س في مرم���ى احلارس 

التشيكي بتر تشيك.
الثاني جنح  الش���وط  وفي 
االرجنتين���ي كارل���وس تيفيز 
في وض���ع فريق املدرب الويلز 
مارك هيوز من ركلة حرة سددها 
منخفضة على يسار تشيك )56(، 
ثم حصل تشلسي على فرصة 
التعادل عندما  ذهبي���ة الدراك 
انت���زع دروغبا ركلة جزاء بعد 
خطأ من ني���دوم اونووها لكن 
فران���ك المبارد ل���م ينجح في 
ترجمتها الى هدف بعدما اصطدم 

بتألق شاي غيڤن )83(.
ثم حصل دروغبا على فرصة 
رائع���ة الدراك التع���ادل اال انه 
اهدرها بطريقة غريبة وهو في 

مواجهة املرمى وحيدا )87(.

ألمانيا

اسدى هانوڤر خدمة لكل من 

بوردو حسم مواجهته مع باريس سان جرمان 

عالمية متفرقات

مني فريق بوكا جونيورز بهزمية جديدة 
بعد تبدد آماله في املنافسة على إحدى البطاقات 
املؤهلة لبطول���ة كأس ليبرتادوريس، بعد أن 
خس���ر على أرضه أم���ام إندبندينتي 2-1 في 
اجلولة السابعة عشرة من مرحلة ذهاب الدوري 

األرجنتيني لكرة القدم )أبرتورا(.
حقق أونيفرسيداد كاتوليكا تعادال ثمينا خارج 
ملعبه 2-2 أمام كولو كولو، في مباراةالذهاب لنهائي 
مرحلة اإلياب لبطولة الدوري التشيلي لكرة القدم 
)كالوسورا(.وس��تقام مباراة العودة بني الفريقني 

يوم األربعاء املقبل.
أحرز فريق ديبورتيفو كيتو لقب دوري 
اإلكوادور للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه 
على ضيفه ديبورتيفو كوينكا 2-3 في إياب 
الدور النهائي للبطولة. ويعد هذا اللقب الرابع 
لفريق العاصمة بعد أعوام 1964 و1968 و2008، 
لتتواصل أفراح مدينة كيتو بعد أن نال فريق 
املدينة اآلخر ليغا دي كيتو لقب بطولة كأس 

أندية أميركا اجلنوبية.

ق��اد النجم كارميلو انطون��ي فريقه دنفر 
ناغتس الى الفوز على س��ان انطونيو س��بيرز 
106-99 ضم��ن الدوري االميرك��ي للمحترفني 
في كرة الس��لة.وحقق اورالندو ماجيك متصدر 
مجموعة اجلنوب الشرقي فوزه السادس عشر 
في عش��رين مباراة وكان على حس��اب غولدن 
ستايت ووريرز 126-118.كما فاز فينيكس صنز 
على س��اكرامنتو كينغز 115-107 وفي املباريات 
االخرى، فاز تشارلوت بوبكاتس على فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 106-105، وتورونتو رابتورز 
على شيكاغو بولز 110-78، ومينيسوتا متبروولفز 
على يوتا جاز 108-101، وبورتالند ترايل باليزرز 
على هيوسنت روكتس 90-89، ولوس اجنيليس 

كليبرز على انديانا بيسرز 72-88.
حصل اخيرا م���ا كان متوقعا منذ فترة 
ليست بطويلة وانتقل الڤنلندي كيمي رايكونن 
من املشاركة في س���باقات السيارات احادية 
املقعد، فورموال واحد بالتحديد، الى اجللوس 

خلف مقود سيارة خاصة بسباقات الرالي.

توجت اسبانيا بلقب بطلة كأس ديڤيز للتنس 
للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها 
بعدما تقدمت على التشيك 3-0، بفضل فرناندو 
فرداسكو وفيليسيانو لوبيز اللذين حسما مباراة 
الزوجي بتغلبهما على راديك ستيبانيك وتوماس 
بيرديتش 7-6 )9-7( و7-5 و6-2.وكان رافايل 
نادال وضع اسبانيا في املقدمة بفوزه على بيرديتش 

7-5 و6-0 و6-2، ثم تخطى دافيد فيرر ستيبانيك 
بصعوبة بعدما عوض تأخره مبجموعتني ليحسم 
النتيجة 1-6 و2-6 و6-4 و6-4 و8-6، وحافظت 
اسبانيا على سجلها املميز على اراضيها حيث لم 
تخس���ر منذ 10 اعوام، واحرزت اللقب الرابع في 
تاريخها بعد اعوام 2000 و2004 و2008، لتصبح 

اول من يحتفظ باللقب منذ السويد عام 1998.

ميالن مسلسل عروضه اجليدة 
في االون���ة االخيرة بتغلبه على 
ضيفه سمبدوريا 3 - 0، محققا 

فوزه اخلامس على التوالي.
ال���ذي تنتظره  وكان ميالن، 
الثالثاء املقبل مباراة حاسمة امام 
مضيفه زيوريخ السويسري في 
دوري ابطال اوروبا، املس���تفيد 
االكب���ر ف���ي ه���ذه املرحلة ألن 
منافس���يه تواجها معا وكان هو 
الفائز ألنه دخل بشكل جدي على 
خط املنافسة على اللقب الغائب 

عن خزائنه منذ 2004.
وحسم فريق املدرب البرازيلي 
ليوناردو املباراة في شوطها االول 
وه���و ضرب بق���وة منذ صافرة 
اذ افتتح التسجيل بعد  البداية، 
دقيقت���ني فقط عبر رأس���ية من 
ماركو بورييلو بعد عرضية من 
البرازيلي رونالدينيو الذي كان 
مهندس الهدف الثاني الذي سجله 
الهولندي كالرينس سيدورف في 
الدقيقة 21 بكرة صاروخية اطلقها 
من حدود املنطقة، قبل ان يضيف 
البرازيلي اآلخر الكس���ندر باتو 
الهدف الثال���ث بعد ثالث دقائق 
فقط بع���د متريرة رأس���ية من 

دفع احلكم الى طرده من مقاعد 
االحتياط���ي، لكن »نيراتزوري« 
لم يتأثر بغياب مدربه عن مقاعد 
االحتياط وجنح في ادراك التعادل 
بعد 6 دقائق فق���ط عندما لعب 
االرجنتيني كريستيانو زانيتي 
كرة عرضي���ة الى داخل املنطقة 
فارتقى لها الكاميروني صامويل 
ايتو الذي كان وحيدا دون مراقبة 
ووضعها برأس���ه داخل ش���باك 
احل���ارس جانلويج���ي بوفون 

.)26(
وبقي���ت النتيجة على حالها 
مل���ا تبقى م���ن الش���وط االول، 
ثم جن���ح يوڤنتوس م���ع بداية 
الثاني في اس���تعادة التقدم عبر 
كالوديو ماركيزيو الذي وصلته 
الكرة بعدما صد جوليو سيزار 
تس���ديدة ارضية قوي���ة للمالي 
محمد سيسوكو، فتالعب باملدافع 
االرجنتين���ي وولت���ر صامويل 
بشكل رائع ثم وضع الكرة فوق 
البرازيلي عندما خرج  احلارس 
االخير لقطع الطريق عليه )58(. 
الدقائق االربع االخيرة  وشهدت 
انذار.  طرد ميلو حلصوله على 
وعلى ملعب »سان سيرو« واصل 

الثاني اصبح 4 نقاط فقط بعدما 
حسم االخير مواجهته القوية مع 
ضيفه س���مبدوري��ا دون عن��اء 

.0 - 3
وبدأ مدرب »السيدة العجوز« 
تش���يرو فيرارا املباراة باشراك 
القائد اليساندرو دل بييرو اساسيا 
الول مرة هذا املوسم، وقد استهل 
صاحب االرض املواجهة بطريقة 
جيدة، وجنح في ترجمة افضليته 
امليدانية الى هدف جاء بعد ركلة 
حرة نفذها البرازيلي دييغو من 
اجلهة اليمنى الى داخل املنطقة 
فتحول���ت م���ن رأس جورجيو 
كييليني وم���رت امام دل بييرو 
ومدافع انتر البرازيلي لوس���يو 
ومواطن االخير فيليبي ميلو ثم 
سكنت شباك احلارس البرازيلي 

جوليو سيزار )20(.
ولم يعرف فعال من كان صاحب 
الهدف ألن االعادة لم تكن حاسمة 
بهذا الشأن وقد سجل الهدف اوال 
باسم ميلو ثم لوسيو ودل بييرو 
ليستقر على كييليني في نهاية 

املطاف.
واعترض مدرب انتر البرتغالي 
جوزيه مورينيو على الهدف ما 

االوملبي في تورينو في املرحلة 
الدوري  اخلامس���ة عش���رة من 

االيطالي.
وع���اد يوڤنتوس الى س���كة 
االنتصارات بعد ان خسر مباراتيه 
الفرنسي  امام بوردو  السابقتني 
في مسابقة دوري ابطال اوروبا 
وكالي���اري في ال���دوري احمللي 
بنتيجة واحدة 2 - 0، وعاد الى 
اجواء املنافسة ألنه اصبح على 
بعد خمس نقاط من انتر ميالن 
الذي حاف���ظ على صدارته، لكن 
الفارق بينه وب���ني جاره ميالن 

لالوروغوياني دييغو فورالن )29( 
واالرجنتيني سيرجيو اغويرو 

.)66(
وش���هدت املباراة طرد الڤارو 
دومينغيز سوتو )85( من اتلتيكو 
مدريد، واملالي س���يدي يايا كيتا 

)71( من خيريز.

إيطاليا

املنافسة  اش���عل يوڤنتوس 
بعدما حسم موقعته مع ضيفه 
انتر ميالن حامل اللقب واملتصدر 
بالفوز علي���ه 2 - 1 على امللعب 

احلكم خافيير فرنانديز ركلة جزاء 
ملصلحة النادي امللكي بعد خطأ 
من دييغو كاريرا على رونالدو، 
فانبرى لها االخير لكن احلارس 
صدها لتسقط الكرة امام بنزمية 

الذي اودعها الشباك )83(.
ولم ينتظر ريال سوى دقيقة 
واحدة ليضيف هدفه الرابع عبر 
اهداره  الذي ع���وض  رونال���دو 
لركلة جزاء وسجل هدفه السابع 
في الدوري مستفيدا من متريرة 
عرضي���ة متقنة م���ن هيغوين 

.)84(
لكن جنم مان يونايتد السابق 
لم ينعم كثيرا بالهدف ألنه طرد 
قبل دقيقة من النهاية بعد حصوله 
على انذارين في غضون 5 دقائق، 
االول بسبب نزعه قميصه احتفاال 
باله���دف والثان���ي بعدم���ا ركل 

اورتيز.
وسقط اشبيلية في فخ التعادل 
على ارضه مجددا وهذه املرة امام 

بلد الوليد 1 - 1.
وواصل اتلتيكو مدريد اجلريح 
صحوته وحقق فوزه الثاني على 
التوالي والثالث هذا املوسم فقط 
بتغلبه على مضيفه خيريز بهدفني 

ليسجل فرصته احلقيقية االولى 
عبر النيجيري كالو اوتشي لكن 
احلارس ايكر كاسياس تألق وابعد 

الكرة الى ركنية.
امللكي« ثمن  ودفع »الن���ادي 
الفرص التي اهدرها في الشوط 
االول ألن ضيف���ه جنح في ادراك 
التعادل بعدما حتولت تس���ديدة 
فرناندو س���وريانو م���ن الفارو 
اربيلوا ودخلت شباك كاسياس 
)58(، ثم اكتملت صدمة جماهير 
»سانتياغو برنابيو« عندما سجل 
اوتشي هدف التقدم للضيوف اثر 
ركلة حرة نفذه���ا خوام مانيول 

اورتيز )62(.
التشيلي  وحاول مدرب ريال 
مانويل بيليغرين���ي ان يتدارك 
املوق���ف، فزج بالفرنس���ي كرمي 
بنزمية بدال من ڤان در ڤارت )63(، 
فنشط فريقه مجددا واطلق املباراة 
من نقطة الصفر في الدقيقة 73 
بعدما ادرك االرجنتيني غونزالو 
هيغوين التعادل مستفيدا من خطأ 

فادح للمدافع خوسيه تشيكو.
وواصل ريال اندفاعه س���عيا 
خلف اس���تعادة التق���دم مجددا 
وحصل على مبتغاه عندما احتسب 

حافظ برشلونة املتصدر وحامل 
اللقب على فارق النقاط اخلمس عن 
غرميه ريال مدريد الذي نفض عنه 
غبار خسارته موقعة »الكالسيكو« 
امام الفريق »الكاتالوني« 0 - 1 
في املرحلة املاضية، بفوز االول 
على مضيفه ديبورتيڤو ال كورونا 
3 - 1 والثاني على ضيفه امليريا 
4 - 2 في املرحلة الثالثة عشرة 
من الدوري االسباني لكرة القدم. 
وتسلم النجم االرجنتيني ليونيل 
ميسي »الكرة الذهبية« في حفل 

في فرنسا.
وقاد االرجنتيني ليونيل ميسي 
والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
برش���لونة الى فوز صريح على 
دبيورتيڤو 3 - 1، فس���جل االول 
هدفني )27 و80( واضاف الثاني 
الثالث )88(، وجاء هدف ديبورتيڤو 

عبر ادريان في الدقيقة 39.
ورفع ابراهيموڤيتش رصيده 
الى عشرة اهداف في صدارة ترتيب 
الهدافني بالتساوي مع داڤيد ڤيا 
مهاجم ڤالنس���يا، ويأتي ميسي 
ثانيا بتسعة اهداف، والبرازيلي 
لويس فابيانو مهاجم اش���بيلية 

ثالثا بثمانية اهداف.
وعل���ى ملعب »س���انتياغو 
برنابيو، لم يكن فوز ريال مدريد 
سهال بتاتا ألنه تخلف امام ضيفه 
حتى الدقيق���ة 73 قبل ان يدرك 
التع���ادل ثم يخط���ف الفوز في 
الس���بع االخيرة ليرفع  الدقائق 
رصيده الى 31 نقطة من 13 مباراة 

في املركز الثاني.
فرض النادي افضليته املطلقة 
في بداي���ة اللقاء بفضل حتركات 
الهولندي رافاي���ل ڤان در ڤارت 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
اللذي���ن حصال عل���ى العديد من 
الفرص لكن صاحب االرض انتظر 
حتى الدقيقة 31 ليفتتح التسجيل 
اثر ركلة ركنية وصلت عبرها الكرة 
الى راوول البي���ول الذي مورها 
لرونالدو فلعبها االخير عرضية 
الى داخل املنطقة لتصل الى املدافع 
س���يرجيو راموس الذي اودعها 

برأسه شباك مرمى امليريا.
وحصل ريال مدريد في بداية 
الشوط الثاني على فرصة لتعزيز 
تقدمه بعدما توغل راموس على 
اجلهة اليمنى قبل ان ميرر الكرة 
لرونالدو الذي اطلقها ارضية لكن 
محاولته مرت قريبة جدا من القائم 

.)50(
وانتظر امليريا حتى الدقيقة 55 

بريدج يغيب أسبوعين
قال نادي مانشستر سيتي االجنليزي لكرة القدم ان 
وين بريدج مدافع منتخب اجنلترا قد يبتعد ملدة أسبوعني 
بس���بب إصابة حلقت بركبته، وقال مارك هيوز مدرب 
س���يتي »اصيب وين في اربطة الركبة ورمبا يستغرق 
العالج نحو اس���بوعني لكن يحدونا األمل في أال تكون 

االصابة أكثر خطورة«.

رونالدو انتفض فسجل وطُرد.. وميسي وإبراهيموڤيتش يقودان برشلونة للنصر
»السيدة العجوز« تجدد شبابها على حساب إنتر ميالن


