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تأهل السويس���ري روجيه 
فيدرر املصنف اول الى الدور 
الثال���ث من بطولة اس���تراليا 
املفتوحة للتنس، بفوزه على 
الروماني فيكتور هانيسكو 2-6 

و6-3 و6-2 في ملبورن.
وعان���ى الصرب���ي نوفاك 
ديوكوفيتش املصن���ف ثالثا 
وبطل عام 2008 للتأهل الى الدور 
الثالث بفوزه على السويسري 
مارك���و ش���يوندينيللي 6-3 
و6-1 و6-1 و6-3، ويلتق���ي 
ديوكوفيتش في مباراته املقبلة 
االوزبكستاني دنيس استومني 
الذي تغلب بدوره على االملاني 
مايكل بيرر 7-5 و6-3 و6-

.4
الروس���ي نيكوالي  وحقق 
دافيدنكو السادس فوزا ساحقا 
على االوكراني ايليا مارشنكو 
الصاعد م���ن التصفيات 3-6 

و6-3 و0-6.
وفي ابرز املباريات االخرى 
ضمن الدور الثاني، فاز االسباني 
الس���ادس  املاغرو  نيك���والي 
االملان���ي  والعش���رون عل���ى 
بنجام���ني بيك���ر 6-4 و2-6 
و3-6 و4-6 و6-3، والروسي 
 ميخائيل يوجني العشرون على

التشيكي يان هاييك 6-2 و1-6 
و1-6.

ول���دى الس���يدات، تأهلت 
االميركي���ة س���يرينا وليامز 
املصنفة اول���ى وحاملة اللقب 
ال���ى ال���دور الثال���ث بفوزها 
على التش���يكية بترا كڤيتوفا 
6-2 و6-1.وتلتق���ي وليام���ز 

في مباراتها املقبلة االس���بانية كارال سواريز 
الثانية والثالثني التي تغلبت على االملانية اندريا 
بتكوفيتش 6-1 و6-4.كما تأهلت الدمناركية 

كارولني فوزنياكي املصنفة رابعة الى الدور الثالث 
بفوزها على االملانية يوليا جورج 6-3 و1-6، 
وخرجت الصربية انا ايفانوفيتش العشرون 
ام���ام االرجنتينية جيزيال دولكو 6-7 )6-8(

ذكرت صحيفة »ماركا« االسبانية ان العب الوسط األرجنتيني فرناندو 
غاغو سيعود إلى بالده للعب مع فريقه السابق بوكا جونيورز ملدة 6 اشهر 
على س����بيل اإلعارة من ريال مدريد. واشارت الصحيفة التي لم تكشف عن 
مصادرها الى ان غاغو )23 عاما( توصل الى اتفاق مع بوكا جونيورز يقضي 
باللعب مع األخير ملدة 6 اش����هر. م����ن جهة اخرى، ذكرت »ماركا« ان مهاجم 
النادي امللكي الهولندي رود ڤان نيس����تلروي س����ينتقل للعب في الدوري 

االجنليزي مجددا خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية.

أعل���ن نادي يوڤنتوس اإليطالي لكرة الق���دم عبر موقعه على االنترنت عن 
تعاقده م���ع صانع األلعاب انطونيو كاندريڤا على س���بيل اإلعارة من صفوف 
أودينيزي. ودفع يوڤنتوس 7.5 ماليني يورو )10.6 ماليني دوالر( للحصول على 
خدم���ات كاندريڤا )22 عاما(. ولعب كاندريڤا في صفوف ليڤورنو بعدما انضم 
لصفوف الفريق على سبيل اإلعارة عام 2008، وفي املوسم املاضي ساعد الفريق 
على الصعود إلى دوري الدرجة األولى. وقال كاندريڤ بعد اإلعالن الرسمي عن 

صفقة انتقاله ليوڤنتوس »إنه حلم حتول إلى حقيقة«.

يوڤنتوس يتعاقد مع كاندريڤا غاغو إلى بوكا ونيستلروي إلى إنجلترا

فيدرر ووليامز للدور الثالث في تنس أستراليا 

)أ.ف.پ( السويسري روجيه فيدرر يصد إرساال قويا  

 تألق صان���ع االلعاب املميز 
تشانسي بيالبس وقاد فريقه دنڤر 
ناغتس لفوز مثير على غولدن 
س���تايت ووريرز 123-118 بعد 
التمديد ضمن منافسات الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة 
الذي شهد سقوطا باجلملة لفرق 
مجموعة االطلسي الشرقية وعلى 
رأسهم بوسطن سلتيكس الذي 
خس���ر مواجهته امام ديترويت 

بيستونز 92-86.
لم تكن عودة رشيد واالس الى 
السابق ديترويت  ملعب فريقه 
موفقة كثيرا الن االخير اسقط 
بوس���طن 96-86، بفضل تألق 
رودني س���تاكي الذي سجل 27 

نقطة مع 11 متابعة.
 وحافظ بوس���طن رغم هذه 
اخلسارة على موقعه في صدارة 
التي شهدت  مجموعة االطلسي 
ايضا خسارة تورونتو رابتورز 
امام ميلووك���ي باكس 113-107 
رغم تألق العب ارتكازه كريس 
بوش بتسجيله 44 نقطة )افضل 
نسبة في مسيرته( مع 12 متابعة، 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز امام 
بورتالند ترايل باليزرز 98-90، 
ونيوجيرزي نتس امام فينيكس 

صنز 118-94.
وواص���ل اتالنت���ا هوك���س 
واورالندو ماجيك صراعهما على 
صدارة مجموعة اجلنوب الشرقي 
الس���هلني نسبيا  بعد فوزيهما 
على ساكرامنتو كينغز 97-108 

وانديانا بيسررز 98-109.
 وفي املجموعة ذاتها، تواجه تشارلوت بوبكاتس 
الثالث م���ع ضيفه ميامي هيت وأحلق به هزمية 
قاس���ية بفارق 39 نقطة 104-65، وعلى »اي تي 
اند تي«، اكد يوتا جاز تفوقه على مضيفه س���ان 
انطونيو س���بيرز وحقق فوزه الرابع عليه هذا 

املوسم 98-105.
وفي املباريات االخرى، فاز داالس مافريكس على 
واشنطن ويزاردز 94-93، ونيو اورليانز هورنتس 
على ممفيس غريزليز 113-111، واوكالهوما سيتي 
ثاندر على مينيسوتا متبروولفز 94-92، ولوس 

اجنيليس كليبرز على شيكاغو بولز 97-104.

»NBA« سقوط بالجملة لفرق األطلسي في الـ

)أ.پ( العب نيوجيرسي كورتني لي يحاول التسجيل أمام روبن لبيز  

جيرارد لن يترك ليڤربول
 نفى ستيڤن جيرارد قائد نادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم 

الشائعات التي ترددت عن رغبته في ترك النادي.
وذك���رت تقارير صحافية أن جيرارد غاضب���ا من األداء الباهت 
لفريقه في املوس���م احلالي وأنه دخل في مش���ادة مع املدير الفني 

للفريق رافاييل بنيتيز.
لكن جيرارد أكد أن الشائعات ليست صحيحة رغم خروج ليڤربول 
من دوري أبطال أوروبا وكأس االحتاد اإلجنليزي واحتالل الفريق 

املركز السابع في الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وقال جيرارد »جميع القصص حول رحيلي ال أساس لها، اجلماهير 
عليها أن تثق في أنني أقدم كل ما في وسعي حتى استعيد مستواي 

املعهود ومساعدة ليڤربول على إنهاء املوسم في مكانة مرموقة«.

 تغلب ريال مدريد االس����باني على غراموزي ارس����يكي 
االلبان����ي 2 � 1 في مباراة ودية اقيمت في تيرانا. وس����جل 
البرازيلي كاكا )37( والفرنس����ي كرمي بنزمية )80( هدفي 

ريال مدريد، وخافا )3( هدف غراموزي ارسيكي.
  قالت نوال املتوكل، رئيسة جلنة التنسيق باللجنة األوملبية 
الدولية لدورة األلعاب األوملبية »ريو دي جانيرو 2016«، إن ريو 

ستقدم »جتربة فريدة على مستوى جميع الدورات«.
  يعتزم االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم اجراء حتقيق في 
قيام غاري نيفيل بإشارة خارجة بإصبعه في املباراة التي 
هزم فيها فريقه مان يونايتد 1 � 2 أمام مضيفه مانشس����تر 
س����يتي في ذهاب الدور قبل النهائ����ي لبطولة كأس رابطة 

احملترفني اإلجنليزية لكرة القدم.
  من املتوقع أن تعاني پولندا أزمة في فنادقها التي من 
املفترض أن تستضيف مشجعي نهائيات بطولة كأس األمم 
األوروبية املقبلة )يورو 2012(، بسبب تراجع االستثمارات 
بس��بب األزمة املالية، حس��ب ما ذكرته صحيفة »ريتش 

بوسبوليتا«.
  تس���تعد كوريا اجلنوبية إلرسال أكبر وفد لها على 
اإلطالق خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية التي تقام 
الش���هر املقبل في فانكوفر، حس���بما ذكرت وكالة أنباء 
»يونهاب«، نقال عن متحدث باسم اللجنة األوملبية بكوريا 

الشمالية.

عالميةمتفرقات

أرسنال يتصدر وليڤربول يتنفس الصعداء.. وبوردو يغرد بالصدارة.. وتعادل بولونيا 
إشبيلية »يصرع« ديبورتيڤو.. وتأهل فيورنتينا إلى نصف نهائي الكأس

)رويترز( مشجع من أنصار ليڤربول حامال الفتة كتب عليها: »مازلت أثق برافا« في ظل الضغوط التي يواجهها املدرب اإلسباني رافايل بنيتز مدرب ليڤربول  

انتزع ارسنال صدارة بطولة 
اجنلترا من تشلس���ي بفارق 
االهداف بف���وزه على بولتون 
4-2 في مباراة مؤجلة اقيمت 
على ستاد االمارات في لندن.

ورفع ارسنال رصيده الى 48 
نقطة لكنه لعب مباراة اقل من 
تشلسي، في حني تراجع مان 
يونايتد الى املركز الثالث وله 
47 نقطة.ولم يتذوق ارسنال 
طعم الهزمية منذ خسارته امام 
تشلسي )0-3( في 29 نوفمبر 
املاضي )8 انتصارات وتعادالن( 
اي انه جمع 26 نقطة من اصل 
30 ممكنة، وهو كان تغلب على 
بولتون ايضا السبت املاضي في 

عقر دار االخير 0-2.
فاجأ بولتون اصحاب االرض 
بالتقدم بهدف مبكر عبر غاري 
كاهيل )7(، قبل ان يضيف مات 
تايل���ور الثاني من ركلة جزاء 
)28(، لكن ارسنال رد بهدف في 
اواخر الشوط االول بواسطة 
التشيكي توماس روزيتسكي. 
ثم اض���اف ثالثة اه���داف في 
الثاني حملت تواقيع  الشوط 
االس���باني سيسك فابريغاس 
)56( والبلجيك���ي توم���اس 
فرمايلني )65( والروسي اندريه 

ارشافني )85(.
وتنفس ليڤربول الصعداء 
اثر فوزه على ضيفه توتنهام 
بثنائية ملهاجمه الهولندي ديرك 
كاوت االول بتسديدة زاحفة اثر 
متريرة م���ن االيطالي اكوالني 
)6(، والثاني���ة من ركلة جزاء 
في الوقت بدل الضائع احتسبت 
اثر اعاقة الفرنسي دافيد نغوغ 
داخل املنطقة، واضطر الهولندي 
الى تنفيذها مرتني بعد ان امر 
احلكم الن وايلي باعادتها مرة 

جديدة.

إيطاليا

تعادل بولونيا واتاالنتا 2-2 
في مباراة مؤجلة ضمن الدوري 
االيطالي، وسجل دي فايو هدفي 
بولونيا )20 و34(، وومانفريدي 
)37( وشوفانتون )60( هدفي 
اتاالنتا، وفي مب���اراة مؤجلة 
اخرى، تع���ادل جنوى وباري 
1-1. سجل لالول ميالنيتو )53(، 
وللثاني باريتو )4(، ولم يطرأ 
اي تعديل على فرق الصدارة.

فرنسا

ابتعد بوردو ثماني نقاط في 
صدارة بطولة فرنس���ا بفوزه 
خارج ارضه عل���ى غرونوبل 
صاحب املركز االخير 3-1 في 
املرحلة احلادية والعش���رين، 
مستغال خسارة ليل امام سوشو 

.2-1
وتراج���ع ليل ال���ى املركز 
الثالث تاركا الوصافة ملونبلييه 
الصاعد حديثا الى الدرجة االولى 
ومفاجأة املوسم والفائز خارج 
ملعبه عل���ى لنس 1-0، ورفع 
بوردو رصي���ده الى 47 نقطة 
مقابل 39 ملونبلييه و37 لليل، 
الثاني  املركز  وتنازل ليل عن 
بخسارته امام سوشو 1-2. تقدم 
الفائز بهدفني مبكرين عبر بيركي 
)8( وداملا )11(، قبل ان يرد ليل 

بواسطة فيتيك )76(.
واستغل مونبلييه تعثر ليل 
فانقض على املركز الثاني بفوزه 

بدل الضائ���ع. وتابع باريس 
السيئة  سان جرمان عروضه 
في االونة االخيرة وخسر على 
ارضه ملعب بارك دي برانس 
امام موناكو بهدف سجله اديل 
خطأ في مرمى فريقه 68.وخسر 
بولون على ارضه امام ڤالنسيان 
بهدفني س���جلهما بونغ )50( 
وب���ن خل���ف اهلل )92(، وفي 
كأس فرنس���ا، يلعب رين أمام 
سامور ضمن الدور ال� 32 في 

البطولة.

ألمانيا

تفتت���ح املرحلة التاس���عة 

الف���ارو نيغريدو  وافتتح 
التس���جيل للفريق االندلسي 
الذي يعاني كثيرا في الدوري 
في االونة االخيرة، بكرة رأسية 
)30( قبل ان يضيف البرازيلي 
الثاني بطريقة  الهدف  ريناتو 
مماثلة )68(، ثم احلقه خيسوس 
نافاس بالثال���ث بعد عرضية 
من نيغريدو )70(، ليمنح هذا 
الثالثي فريقه افضلية كبيرة 
نحو بلوغ دور االربعة خصوصا 
ان مب���اراة االي���اب س���تكون 
على ملعبه »رامون سانشيز 

بيزخوان« االربعاء املقبل.
وحذا خيتافي حذو اشبيلية 

الثمني خارج ارضه على لنس 
بهدف متاخر ملونتانوس )86(.
وحقق مرس���يليا فوزا صعبا 
على ضيفه لومان 2-1. سجل 
للفائز مامادو نيانغ )30 و56 
من ركلة جزاء(، وللخاسر لو 

تاليك )16(.
 وتغلب ليون خارج ملعبه 
على لوريان 3-1، سجل للفائز 
االرجنتيني ليساندرو لوبيز 
)63( والس���ويدي كالشتروم 
)71 و89(، وللخاس���ر دوكاس 
)28(، وسقط نيس على ارضه 
امام اوكسير بهدف سجله ييلني 
الوقت  الثالثة من  الدقيقة  في 

عش���رة من ال���دوري االملاني 
مبباراة شتوتغارت ومضيفه 
فرايبورغ اليوم في الساعة ال� 
10:30 مس���اء بتوقيت الكويت 

على قناة »دبي الرياضية 1«.

كأس إسبانيا

قطع اشبيلية شوطا كبيرا 
نح���و التأهل الى الدور نصف 
النهائ���ي من مس���ابقة كأس 
إس���بانيا بعدما عاد من ملعب 
»ريازور« اخل���اص مبضيفه 
الق���وي ديبورتيڤو ال كورونا 
بفوز كبير 3-0 في ذهاب الدور 

ربع النهائي.

بعدما تغلب على مضيفه مايوركا 
بهدفني ملانو ديل م���ورال )51( 
والفنزويلي نيكوالس فيدور ميكو 
)68(، مقابل هدف لالوروغوياني 

غونزالو كاسترو )90(.

كأس ايطاليا

بلغ فيورنتينا الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس ايطاليا 
بفوزه على ضيفه التسيو 2-3.
وسجل الروماني ادريان موتو 
)9 و44( وكلوردروب )5( اهداف 
فيورنتينا، واالرجنتيني ماورو 
زاريتي )50( وتوماس روكي 

)68( هدفي التسيو.

أوغو وكروس ومولر 
 مع الـ »مانشافت«

هيمنة »كاتالونية«
على الفريق المثالي

كشف مدرب املانيا يواكيم لوف 
امس عن الئحته االولية لالعبني 
املرشحني ليكونوا ضمن التشكيلة 
التي ستشارك في املونديال وقد 
تضمنت الثالثي الش����اب دينيس 
اوغو وتوني كروس وتوماس مولر، 
الالئحة االولية جميع  وتضمنت 
االسماء االعتيادية باستثناء القائد 
ميكايل باالك.كما غاب عن التشكيلة 
التي تضمنت 30 العبا، مهاجم كولن 
لوكاس بودولسكي ومدافع شالكه 
هايكو فيسترمان الن االول يعاني 
من اوجاع في ظهره والثاني خضع 
مؤخرا لعملية جراحية في ركبته 
اليسرى، لكن هذا الثالثي سيكون 
متواج����دا دون ادنى ش����ك ضمن 
تشكيلة الالعبني ال� 23 وغاب مدافع 
ريال مدريد االسباني كريستوف 
ميتس����لدر، وذلك بسبب جلوسه 
على مقاعد احتياط النادي امللكي، 
والعب وسط فيردر برمين وقائده 
تورسنت فرينغر.من جانب اخر، 
وجه لوف الدعوة جلميع مدربي 
األندية األملانية في الدوري املمتاز 
حلضور لقاء لتبادل اآلراء واخلبرات 

حول األفضل للمنتخب.

أعلن االحت����اد األوروبي لكرة 
القدم )يويف����ا( عن قائمة الفريق 
األوروبي املثالي لعام 2009، حيث 
فاز فريق برشلونة اإلسباني، بطل 

السداسية، بنصيب األسد فيها.
واخت����ار »يويفا« س����تة من 
جنوم برش����لونة في القائمة، هم 
ألفيش  البرازيلي دانييل  الظهير 
الفريق  الدف����اع وقائ����د  وقل����ب 
كارليس بويول، والعبي الوسط 
تش����افي هيرناندي����ز وأندريس 
إنييستا واملهاجمني، األرجنتيني 
ليونيل ميسي والسويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش، فضال عن اختيار 
الفني جوسيب غوارديوال  املدير 

مدربا للفريق املثالي.
واستكماال للهيمنة االسبانية، 
ضم الفريق ثالثة من العبي ريال 
مدريد هم احلارس إيكر كاسياس 
والنجمني البرازيلي كاكا والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو. وأكمل القائمة 
العبان من الدوري اإلجنليزي، هما 
الفرنسي باتريس إيڤرا ظهير أيسر 
مان يونايتد وج����ون تيري قائد 

تشلسي.


