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45 اعلن اتلتيكو مدريد االس����باني انه توص����ل الى اتفاق مع 
يوڤنتوس االيطالي للحصول من االخير على خدمات العب الوسط 
الدولي البرتغالي تياغو حتى نهاية املوسم مع خيار التعاقد معه 
نهائيا. وسيؤمن تياغو )28 عاما( الذي لعب مع بنفيكا وليون 
الفرنسي سابقا، الدعم خلط وسط اتلتيكو مدريد الذي يعاني 
االمرين هذا املوس����م، خصوصا انه ودع مسابقة دوري ابطال 

اوروبا ويحتل املركز احلادي عشر في الدوري احمللي.

عاد الظهير الدولي اندريا دوسينا الى ايطاليا 
للدف����اع عن الوان نابولي حت����ى 2014 بعد ان 
امضى 18 شهرا مع ليڤربول االجنليزي دون ان 
يحصد النجاح. ومن املرجح ان يبدأ دوسينا )28 
عاما( الذي انتقل في صيف 2008 من اودينيزي 
الى ليڤربول بعقد ميتد ألربع سنوات. ويقدم 
نابولي موسما مميزا يعتبر االفضل له منذ حقبة 

االسطورة االرجنتيني دييغو مارادونا الذي قاد 
الفريق اجلنوبي الى اللقب احمللي عامي 1987 
و1990، اذ يحتل حاليا املركز السادس. يذكر ان 
دوسينا الذي ارتدى قميص املنتخب االيطالي 
في 10 مناسبات، لم يشارك سوى في 30 مباراة 
مع ليڤربول ألنه لم يكن من اخليارات االساسية 

بالنسبة للمدرب االسباني رافايل بنيتيز.

دوسينا من ليڤربول إلى نابوليتياغو إلى أتلتيكو مدريد 

)أ.پ( العب نيويورك ويلسون تشاندلر يقطع الكرة أمام شان باتيد  

صامويل يخطف الفوز من سيينا في الوقت بدل الضائع وروما يتخطى كييڤو
قاد قلب الدفاع االرجنتيني وولتر 
الهولندي ويسلي  صامويل واجلناح 
س����نايدر انت����ر ميالن حام����ل اللقب 
واملتصدر لفوز »مجنون« على ضيفه 
سيينا متذيل الترتيب 4 � 3 في املرحلة 
الدوري االيطالي  التاسعة عشرة من 

لكرة القدم.
وكان انتر ميالن في طريقه لتلقي 
خسارته االولى في ملعبه »جوزيبي 
مياتزا« منذ نوفمبر 2008 عندما خسر 
امام باناثينايكوس اليوناني 0 � 1 في 
26 نوفمبر 2008 ضمن مسابقة دوري 
ابطال اوروبا، لكن سنايدر ادرك التعادل 
قبل دقيقة على نهاية الوقت االصلي ثم 
خطف صامويل الذي دخل في الشوط 
الثان����ي بدال م����ن البرتغالي ريكاردو 
كواريزما، هدف الفوز ل� »نيراتزوري« 
في الدقيقة اخلامس����ة من الوقت بدل 

الضائع.
ورفع انتر ميالن الذي حسم لقب 
بطل الذهاب في املرحلة السابقة وللمرة 
السابعة عشرة في تاريخه، رصيده الى 

45 نقطة في الصدارة.
وعلى امللعب االوملبي في العاصمة، 
واصل روم����ا عروضه املميزة مؤخرا 
وصعد الى املركز الرابع بعد فوزه على 

ضيفه كييڤو 1 � 0.
وسجل روما هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة االولى من املباراة عبر رأس����ية 
جنم وس����طه دانييلي دي روسي وذلك 
اثر ركلة ركنية نفذها التش����يلي داڤيد 

بيتزارو.
وب����دا كأن فري����ق امل����درب كالوديو 
رانييري في طريقه لتحقيق فوز كبير على 
ضيفه لكنه تعرض لضربة في الدقيقة 
11 عندما رفع احلكم البطاقة احلمراء في 
وجه احلارس لبرازيلي الكسندر دوني 
بعدما ملس الكرة بي����ده داخل املنطقة، 
ودفع هذا الطرد رانييري إلخراج املهاجم 
املونتينيغري ميركو فوسينيتش من اجل 
ادخال احلارس البديل الروماني بوغدان 
لوبونت، لتنحصر املهمة الهجومية بلوكا 
طوني الوافد اجلديد من بايرن ميونيخ 
االملان����ي، وصعد روما الى املركز الرابع 

مؤقتا برصيد 32 نقطة.

انجلترا

ق����دم برمنغه����ام وايڤرتون خدمة 
لتشلس����ي املتص����در بإجبارهما مان 
يونايتد الثاني وحامل اللقب وارسنال 
الثالث على االكتفاء بالتعادل معهما 1 � 1 
و2 � 2 على التوالي في املرحلة احلادية 
والعشرين من الدوري االجنليزي التي 
شهدت تأجيل س����بع مباريات بسبب 

االجواء املناخية الصعبة.
وفشل مان يونايتد في االستفادة من 
غياب تشلسي عن هذه املرحلة لتأجيل 

مباراته مع هال سيتي بسبب االجواء 
املناخي����ة الصعبة، لك����ي يتربع على 
الصدارة ويضع خلفه مرارة خروجه 
من مسابقة كأس رابطة االندية احملترفة 

على يد ليدز يونايتد.
واكتفى مان يونايتد بنقطة واحدة 
رفع من خاللها رصيده الى 44 نقطة في 
املركز الثاني بفارق نقطة عن تشلسي 

املتصدر.
في املقاب����ل، حافظ برمنغهام على 
س����جله اخلالي من الهزائ����م للمباراة 
الثانية عشرة على التوالي ورفع رصيده 
ال����ى 33 نقطة وبقي في املركز الثامن 

بفارق االهداف عن ليڤربول السابع.
وعلى ستاد االمارات، انقذ التشيكي 
توماس روزيكي فريقه ارس����نال من 
تلقي هزميته االولى على ملعبه امام 
ايڤرتون منذ عام 1996 وذلك بادراكه 
ه����دف التعادل 2 � 2 ف����ي الوقت بدل 
الضائع. وفرط فريق املدرب الفرنسي 
ارسني فينغر بفرصة ان يصبح على 
بعد نقطة واحدة من تشلسي املتصدر 
الذي تأجلت مباراته مع مضيفه هال 
سيتي، وبقي في املركز الثالث برصيد 
42 نقطة خلف مان يونايتد الثاني بفارق 
نقطتني، يذكر ان ارسنال ميلك مباراة 

مؤجلة اخرى امام بولتون.
الى ستاد االمارات، كان  وبالعودة 
ايڤرت���ون االفضل في بداي���ة املباراة 
وحصل على فرصتني للفرنسي لويس 
ساها الذي جنح في هز شباك احلارس 
االسباني مانويل املونيا في الدقيقة 7 
لكن احلكم الغى الهدف بداعي التسلل، ثم 
فرط العب مان يونايتد السابق بفرصة 
ثمينة عندما اطاح بالكرة فوق العارضة 
اثر متريرة من اجلنوب افريقي ستيفن 

بينار )9(.
امل���درب  واثم���ر ضغ���ط فري���ق 
االسكوتلندي ديڤيد موييز عن هدف 
التقدم في الدقيقة 12 عبر ليو اوزمان 
الذي ارتقى ف���وق املدافعني اثر ركلة 
ركنية نفذها االميركي الندون دونوفان، 
القادم من لوس اجنيليس غاالكس���ي 
على سبيل االعارة، ووضع الكرة برأسه 

داخل الشباك اللندنية.
افتقد  الذي  وحاول فريق فينغ���ر 
خدمات جنمه االسباني سيسك فابريغاس 
بسبب االصابة، ان يتدارك املوقف سريعا 
وحصل على فرصة الدراك التعادل عندما 
فشل دفاع ايڤرتون في تشتيت الكرة 
بالطريقة املناسبة فوصلت الى الفرنسي 
وليام غاالس الذي لعبها ساقطة فوق 
احلارس االميركي تيم هاورد لكن اليتون 
باينز كان في املكان املناسب ليبعد الكرة 

عن خط املرمى )22(.
ولم ينتظ����ر صاحب االرض كثيرا 
ليدرك التعادل الذي جاء في الدقيقة 28 

مبساعدة اوزمان بعدما حتولت الكرة 
منه وخدعت زميله احلارس هاورد بعد 

تسديدة من البرازيلي دينيلسون.
ومن هجمة مرتدة س����ريعة جنح 
ايڤرتون في اس����تعادة تقدمه مجددا 
عندما مرر اوزمان الكرة الى االسترالي 
تيم كاهيل الذي حولها بدوره الى بينار 
الذي انفرد باملوني����ا ثم وضع الكرة 
فوقه بحنكة، ليعقد من مهمة صاحب 
االرض قبل تسع دقائق على صافرة 

النهاية.
وعندما اعتقد اجلميع ان ايڤرتون 
في طريقه السقاط ارسنال في عقر داره 
الول مرة من���ذ 14 عاما، كان لروزيكي 
كالما آخر اذ جنح في ادراك التعادل في 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 
مبساعدة لوكاس نيل الذي حتولت الكرة 
منه وخدع���ت هاورد مجددا كما كانت 
احلال في الهدف االول الرس���نال الذي 
فشل في حتقيق فوزه الرابع على التوالي 
واخلامس في آخر سبع مباريات، فينغر 
جتنب على االقل تلقي هزميته االولى 
منذ خسارته في املرحلة الرابعة عشرة 

امام تشلسي في عقر داره 0 � 3.

اسبانيا

واصل اش����بيلية عروضه املخيبة 
مؤخ����را ومني بهزميت����ه الثالثة على 
التوالي وهذه املرة امام ضيفه راسينغ 
س����انتاندر 1 � 2 في املرحلة السابعة 
عش����رة من الدوري االسباني وتخلى 
الفريق االندلس����ي الذي وجد نفس����ه 
متخلفا بهدفني لس����يرجيو كاناليس 
)26 و38( قبل ان يقلص الفارق عبر 
العاجي كوفي رومارك )62(، وتخلى 
بسبب هذه النتائج املخيبة عن مركزه 
الثالث لڤالنس����يا وتراجع الى املركز 

اخلامس ملصلحة.
وفي مباراة ثانية، واصل اتلتيكو 

مدريد صحوته وحقق فوزه الثاني 
على التوالي والرابع في مبارياته 

الست االخيرة وجاء بنتيجة 
كبيرة على حساب مضيفه بلد 

الوليد 4 � 0، وسجل خوسيه 
مانويل خ����ورادو )16( 
واالوروغوياني دييغة 
فورالن )31( وخوسيه 
انطونيو رييس )59( 
واالرجنتيني سيرجيو 

اغويرو )90( اهداف فريق 
العاصمة الذي سجل فوزه اخلامس هذا 
املوسم ليرفع رصيده الى 20 نقطة في 

املركز احلادي عشر.
وتع����ادل ڤياريال م����ع امليريا بهدف 
للبرازيلي نيلمار دا س����يلفا )40( مقابل 
هدف مليغ����ل انخل كورونا »67 من ركلة 

جزاء«.

برمنغهام وإيڤرتون يوقفان مان يونايتد وأرسنال.. وإشبيلية يسقط أمام راسينغ

»NBA« غوردون يسجل النقطة رقم 10 ماليين في الـ
أوقف اورالندو ماجيك مسلسل هزائمه بفوزه 
على ضيفه اتالنتا هوكس 113-81، وخسر داالس 
مافريكس على ارضه امام يوتا جاز 93-111، ودنفر 
ناغتس امام مضيفه ساكرامنتو كينغز 102-100 

ضمن دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.
وسقط داالس مافريكس متصدر مجموعة اجلنوب 
الغربي )25 فوزا مقابل 12 خسارة( سقوطا مدويا على 
ملعبه بفارق 18 نقطة )الربع االول 18-26 والثاني 

22-24 والثالث 22-33 واالخير 28-31(.
واسقط س���اكرامنتو، صاحب املركز الرابع في 
مجموعة الهادي الغربية )15 فوزا مقابل 21 خسارة(، 
ضيفه دنفر متصدر مجموعة الشمال الغربي )23 
مقابل 14( في الثواني االخيرة وبفارق سلة بعدما 
سيطر على النصف االول من اللقاء 54-43 )الربع 

االول 26-19 والثاني 24-28(.
وقلص ساكرامنتو الفارق الى 3 نقاط في الربع 
الثالث بعد ان انهاه 30-22، وكان الوضع حساسا 
في الربع االخير خصوص���ا بعد ان وقع التعادل 
100-100 قب���ل 11 ثانية م���ن النهاية عندما حاول 
تشاونسي بيالبس تسديد رمية ثالثية لكن احملترف 
اجلديد تايريك ايفانز وجايسون طومسون وقفا 
في وجهه، ثم ارس���ل االول الكرة الى زميله بينو 
اودري قبل 70 جزءا من الثانية االخيرة فس���جل 

االخير سلة الفوز. 
وسجل مهاجم ديترويت بيستونز بن غوردن 
النقطة رقم 10 ماليني في الدوري منذ انطالقه بعد 
السلة االولى التي سجلها العب نيويورك نيكس 
اوسي ش���كتمان في مرمى تورونتو رابتورز في 

االول من نوفمبر 1946.
وسجل بن غوردون النقطة رقم 10 ماليني في 
الربع الثاني من املباراة التي خس���رها فريقه امام 

ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 104-94.
وسدد بن غوردون الكرة قبل 3 دقائق و51 ثانية 
من نهاية الشوط االول فنجح في التسجيل ليدخل 
تاريخ البطول���ة بعد 63 عاما على انطالقها كاحد 

اصحاب االرقام املميزة.
وفاز تشارلوت بوبكاتس على ممفيس غريزليز 
89-87، وشيكاغو بولز على مينيسوتا متبروولفز 
110-96، واوكالهوما س���يتي ثان���در على انديانا 
بيسرز 108-102، وهيوسنت روكتس على نيويورك 

نيكس 96-105.

»البوندسليغا« يطالب بتحديد 
موعد السوبر اإلماراتي ـ األلماني

 أكد يوسف عبداهلل األمني العام الحتاد اإلمارات لكرة القدم، أن 
أفق التعاون مع االحتاد األملاني للعبة واسعة وستأتي بالكثير من 
النتائج الطيبة مستقبال سواء على صعيد التدريب وتبادل اخلبرات 

والدورات أو على صعيد إقامة مباريات ودية بني أندية البلدين.
وصرح يوسف عبداهلل للصحافيني بأن االحتاد يشجع مثل هذه 
املبادرات التي تساعد على حتس���ني بيئة كرة القدم ونشر الثقافة 

الكروية، وجتلب جمهورا متنوعا ملتابعة اللقاءات.
وج���اء ذلك خالل اللقاء الذي جمع يوس���ف عب���داهلل بوفد من 
مسؤولي الدوري األملاني )البوندسليغا( في مقر احتاد الكرة بدبي 
ضم كال من ج���ورج دابتزر رئيس العمليات وهوجلر هيرنوميس 
نائب الرئيس التنفيذي وكاجتا بيك مسؤول إدارة املنتجات، وبحث 
اجلانبان جتربة السوبر اإلمارتي � األملاني الذي جمع فريقي العني 

بطل كأس رئيس الدولة وفيردر برمين بطل كأس أملانيا.
وبحث الطرفان إمكانية جعل مثل هذا اللقاء حدثا سنويا باالتفاق 
مع قناة دبي الرياضية صاحبة حقوق بث الدوري األملاني، وأشار 
مصدر أملاني إلى ضرورة حتديد اللقاء اجلديد قبل موعده بخمسة 

شهور من أجل إضافته إلى األجندة الدولية للنادي.

عالميتنس 

تأهلت الروسية سڤيتالنا كوزنتسوڤا إلى الدور 
الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة سيدني 
الدولي���ة للتنس. في الدور األول للبطولة املقامة في 
استراليا فازت كوزنتسوڤا املصنفة الثالثة على مواطنتها 

الروسية اليسا كليبانوڤا 6-2 و6-7 و5-7.
كما صعدت الس���لوڤاكية دانييال هانتوشوڤا إلى 
الدور الثاني بفوزها على الفرنسية فيرجيني رازانو 

6-3 و0-6.
توج االميركي اندي روديك املصنف اول بلقب بطل 
دورة بريزباين االس��ترالية الدولي��ة للتنس بعد ان جرد 
حامله التش��يكي راديك س��تيبانيك منه بفوزه عليه 6-7 

)7-2( و7-6 )9-7( في املباراة النهائية.
تأهلت االسبانية انابل ميدينا غاريغس والشقيقتان 
االوكرانيتان كاترينا والونا بوندارنكو املصنفات اولى 
وثالثة ورابعة على التوالي الى الدور الثاني من دورة 

هوبارت الدولية للتنس.

مدافع انتر ميالن وولتر 
صامويل فرحا بهدف

الفوز الثمين على سيينا 
في الدقيقة الـ 5 من 

الوقت بدل الضائع
)رويترز(


