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قاد ليب���رون جيمس فريقه 
الى حتقيق  كليڤالند كافالييرز 
فوزه الرابع والثالثني، وجاء على 
حساب اوكالهوما ثاندر 99-100 
ضمن الدوري االميركي للمحترفني 

في كرة السلة.
تأل���ق جيمس ف���ي النواحي 
الهجومية والدفاعية فسجل 37 
نقطة واض���اف 9 متابعات و12 
متريرة حاس���مة، وكان نصيب 
شاكيل اونيل 22 نقطة، ودانيال 

غيبسون 19.
وحقق دنڤر ناغتس متصدر 
مجموعة الش���مال الغربي فوزا 
صعبا على نيو اورليانز هورنتس 
متذيل ترتيب مجموعة اجلنوب 
الغربي 116-110 بعد التمديد اثر 
انتهاء الوق���ت االصلي للمباراة 

بالتعادل 101-101.

تألق انطوني

برز من الفائز كارميلو انطوني 
)30 نقطة و11 متابعة( وتشاونسي 
بيالبس )20 نقطة و9 متريرات 
حاس���مة( وكينيون مارتن )20 
نقطة و14 متابعة( وارون افالو )19 
نقطة(، ومن اخلاسر كريس بول 
)26 نقطة و10 متريرات حاسمة( 
وداريوش سونغايال )20 نقطة 

و7 متابعات(.
دنڤر يتصدر مجموعته برصيد 
29 فوزا مقابل 14 خسارة، يليه 
بورتالند ترايل باليزرز )18-27( 
الذي تغلب بدوره على ديترويت 
بيستونز 97-83 ليشدد الضغط 
عليه سعيا الى انتزاع املركز االول 

منه. وفي املباريات االخرى، فاز اورالندو ماجيك 
على تشارلوت بوبكاتس 106-95 بعد التمديد، 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز على انديانا بيسرز 
107-97، وميامي هيت على ساكرامنتو كينغز 115-

84، وشيكاغو بولز على هيوسنت روكتس 97-104، 
وميلووكي باكس على مينيس���وتا متبروولفز 
127-94، وفينيكس صنز على غولدن س���تايت 
ووري���رز 112-103، ويوتا جاز على نيوجيرزي 

نتس 83-116.

جنح االسباني رافايل نادال 
املصنف ثانيا وحامل اللقب في 
التخلص من العمالق الكرواتي 
ايڤو كارلوڤيتش 6-4 و6-4 
و6-4 و6-4 في ملبورن ليبلغ 
ربع نهائي بطولة اس���تراليا 

املفتوحة للتنس.
ويصط���دم االس���باني في 
مباراته املقبلة بالبريطاني اندي 
م���وراي اخلامس الذي تخطى 
عمالقا آخر هو االميركي جون 
ايسنر 7-6 )7-4( و6-3 و2-6 

ايضا.
ودف���ع االرجنتيني خوان 
مارت���ن دل بوترو الرابع ثمن 
االره���اق الذي حل���ق به منذ 
انط���الق البطول���ة اذ حق���ق 
انتص���ارات صعب���ة لبل���وغ 
الرابع فتوقف مشواره  الدور 
بخسارته امام الكرواتي مارين 
سيليتش الرابع عشر في مباراة 
ماراثونية استمرت اربع ساعات 
و38 دقيقة 7-5 و4-6 و7-5 

و7-5 و6-3.
الس���يدات، خرجت  ولدى 
الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 
املصنف���ة ثالثة بخس���ارتها 
 امام مواطنته���ا ناديا بتروفا
التاسعة عش���رة 3-6 و3-6 

و1-6.
كما تأهل����ت الى الدور ربع 
النهائي ايضا الصينية زهينغ 
جاي بفوزها على االوكرانية 
الون����ا بوندارنك����و احلادية 
والثالثني 7-6 )7-5( و4-6، 

وستواجه في مباراتها املقبلة احدى الروسيتني 
دينارا سافينا الثانية او ماريا كيريلنكو.

وبات����ت جاي اول صينية تبلغ ربع النهائي 

في ملبورن.
وتأهلت البلجيكية جوستني هينان الى ربع 
النهائي، بفوزها على مواطنتها يانينا فايكماير 

7-6 )7-3( و1-6 و3-6.

يأمل العب خط الوسط الدولي توماس هيتزلسبرغر البقاء 
في صفوف شتوتغارت األملاني لكرة القدم بدال من الرحيل خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية احلالية.وأكد هيتزلسبرغر، الذي فقد 
موقعه في التشكيل األساسي لشتوتغارت بسبب معاناته من 
إصابة في الركبة، أنه يرغب في اس���تكمال املوسم احلالي في 
صفوف فريقه. وميكن لهيتزلسبرغر القائد السابق لشتوتغارت، 

الرحيل في نهاية املوسم في صفقة انتقال حر.

اعل����ن نادي هامبورغ االملاني لكرة القدم ان����ه ضم الهولندي رود ڤان 
نيستلروي )33 عاما( مهاجم ريال مدريد االسباني ملدة عام ونصف العام. 
واوضح هامبورغ عقب خسارته امام بوروسيا دورمتوند 0-1 في الدوري 
ان مهاجم مان يونايتد االجنليزي س����ابقا وقع على عقد ميتد حتى نهاية 
يونيو 2011. من جانبه، صرح ڤان نيستلروي »انا سعيد جدا الن كل شيء 
مت على ما يرام، وانا سعيد ايضا بوصولي الى هامبورغ. انه ناد كبير جدا 

ميلك فريقا قويا ولديه طموحات كبيرة. لدي انا ايضا مثلها«.

هيتزلسبرغر لن يرحل عن شتوتغارت هامبورغ يضم نيستلروي لعام ونصف العام

NBA جيمس يقود كليڤالند للفوز الـ 34 في الـ

أمارستودماير يراقب كرته نحو السلة مع أنتوني توليڤر  )أ.پ(

البلجيكية جوستني هينان ترنو بعينيها إلى الكرة  )أ.ف.پ(

 انتهى املنتخب النيوزيلندي، املشارك في 
نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا من 
ترتيباته للقاء منتخبي صربيا وسلوڤينيا في 

مباراتني وديتني استعدادا لكأس العالم.
 خس��رت الواليات املتحدة امام هندوراس 3-1 
في مباراة دولية ودية اقيمت بينهما في كارسون 
ضمن اس��تعداداتهما لنهائيات مونديال 2010 في 
جنوب افريقيا. سجل كارلوس بافون )19 من ركلة 
جزاء( وجيري باالسيوس )37( وروجر اسبينوزا 
)53( اهداف هندوراس، وكالرنس غودسون )70( 
هدف الوالي��ات املتحدة.ولعب املنتخب االميركي 
بعش��رة افراد من��ذ الدقيقة 17 بع��د طرد املدافع 
جيمي كونارد. ويخوض املنتخبان غمار نهائيات 
كأس العال��م، حيث تلعب هندوراس في املجموعة 
الثامنة مع اسبانيا وسويسرا وتشيلي، والواليات 
املتح��دة في املجموعة الثالث��ة الى جانب اجنلترا 

واجلزائر وسلوڤينيا.
 تغلب خوان مانويل لوبيز من بويرتوريكو 
على االميركي ستيفن لوفانو بالضربة القاضية 
في اجلولة السابعة ليحرز لقب منظمة املالكمة 

العاملية في وزن الريشة.
 أعلن نادي ديبورتيڤو الكورونا االسباني لكرة 
القدم أن فيليبي لويس سيغيب عن املالعب لفترة 
تتراوح بني أربعة وس��تة شهور بسبب اإلصابة، 
وهو ما يعني أنه لن يشارك مع الفريق حتى نهاية 
املوس��م احلالي.ومن شبه املؤكد أن يغيب الالعب 
أيض��ا عن صفوف املنتخ��ب البرازيلي في كأس 

العالم 2014. 
وأكد رافاييل أريازا رئيس اجلهاز الطبي لنادي 
ديبورتيڤ��و أن فيليبي لويس أصيب بكس��ر في 

الكاحل األمين وقصبة الساق. 
وخضع الالعب جلراحة عاجلة في الكورونا صباح 
امس.وقام ايرايزوز بزيارة الالعب البرازيلي في 
املستشفى عقب العملية اجلراحية، ورافقه ميغيل 

أنخيل لوتينا املدير الفني لديبورتيڤو. 
وقال لوتينا »إنه مبنزلة ابن لي، وال يس��تحق 

ما حدث.

عالميةمتفرقات

ذئاب روما تفترس »بقايا« السيدة العجوز في تورينو
انتصاران لبرشلونة وإشبيلية.. وكولمار يقصي ليل.. وبرمنغهام وستوك يطيحان بإيڤرتون و أرسنال من الكأس.. و»رباعية روني« تضع مان يونايتد بالصدارة

حارس مرمى دورمتوند مارك زيغلر يوقف توناني توران )أ.پ( احلكم يطرد حرس مرمى يوڤنتوس جان لويجي بوفون وها هو يتلقى مواساة من جنم روما فرانشيسكو توتي  

س����قط يوڤنتوس وصيف البطل في اختبار القمة االولى مع ضيفه 
روم����ا 1 � 2، وحقق كاتانيا فوزا كبيرا ومهما على ضيفه بارما 3 � 0 في 

افتتاح املرحلة احلادية والعشرين من الدوري االيطالي لكرة القدم.
في املباراة االولى، لم يس����تطع اي من الفريقني هز شباك اآلخر في 
الش����وط االول رغ����م الهجمات املتبادلة التي قط����ع معظمها قبل خطي 
املنطقتني وكان احلارسان جانلويجي بوفون العائد الى عرينه بعد غياب 
بني خشبات مرمى فريق السيدة العجوز، والبرازيلي جوليو سيرجيو 

باملرصاد ملا جتاوز منها هذين اخلطني.
وفي الشوط الثاني، منح املخضرم اليساندرو دل بييرو يوڤنتوس 
التقدم بعد ان قام مبجهود فردي داخل منطقة الضيوف انهاه بتسديدة 

يسارية استقرت منها الكرة في وسط املرمى )51(.
وكانت نقطة التحول حني اضاع فابيو غروس����و حس����ن صنيع دل 
بييرو وجهود زمالئه عندما امسك باملهاجم رودريغو تاديي بعد دخوله 
املنطقة وعندما كان يهم بالتس����ديد فاحتس����ب احلكم باولو تاليافنتو 
ركلة جزاء نفذها القائد فرانشيس����كو توتي عل����ى ميني بوفون مدركا 
التعادل )68( ورافعا رصيده الى 10 اهداف في املركز الثاني على الئحة 

ترتيب الهدافني.
وزاد الطني بلة بالنسبة الى اصحاب االرض ومدربهم تشيرو فيرارا 
طرد احلارس بوفون في الدقيقة 83 العتراضه النرويجي يون ارنه ريزه 

املنفرد واسقاطه بخشونة خارج املنطقة.
واستغل روما النقص العددي في صفوف مضيفه احسن استغالل 
عن طريق ريزه بالذات الذي تابع برأس����ه في الشباك عرضية وصلته 
من التش����يلي دافيد بتزارو في الدقيق����ة الثالثة من الوقت بدل الضائع 

.)93(
وبقي يوڤنتوس الذي لعب معه العب وسطه محمد سيسوكو املالي 
العائد بعد خروج منتخب بالده من الدور االول في امم افريقيا السابعة 
والعش����رين في انغوال، خامسا موقتا برصيد 33 نقطة، فيما عزز روما 

موقعه في املركز الثالث برصيد 36 نقطة.
وفي املباراة الثانية، س����جل جوزيبي ماسكارا )15( واالوروغوياني 
خورخ����ي اندريس مارتينيز )71( والياباني تاكايوكي مورميوتو )77( 
االهداف، واهدر ماسكارا ركلة جزاء )23( لفريقه كاتانيا الذي رفع رصيده 
الى 19 نقطة مقابل 29 لبارما، وتختتم املرحلة باقامة املباريات الثماني 
االخرى بينها القمة الثانية بني انتر ميالن بطل املواسم االربعة املاضية 
واملتص����در حاليا )46 نقطة من 20 مباراة( ومطارده وجاره ميالن )40 

نقطة من 19 مباراة(.

إسبانيا

حقق برشلونة املتصدر وحامل اللقب فوزا جديدا على حساب مضيفه 
بلد الوليد 3 � 0، واستعاد اشبيلية املركز الرابع مؤقتا بفوزه على ضيفه 

امليريا 1 � 0 في افتتاح املرحلة التاسعة عشرة من الدوري االسباني.
في املباراة االولى، اعلنت الدقيقة 20 عن تسجيل الهدف االول للفريق 
الكاتالون����ي بعد ان خطف البرازيلي دانيال الفيس الكرة بعد منتصف 
امللعب ومررها عرضية الى تشافي هرنانديز داخل املنطقة تابعها االخير 

بسهولة في املرمى.
وعزز الفيس بعد دقيقة واحدة تقدم فريقه بعد متريرة رأس����ية من 
االرجنتيني ليونيل ميسي تابع على اثرها الكرة بيمناه من زاوية صعبة 

عجز احلارس خوستو فيار عن التصدي لها.
وفي الشوط الثاني، اضاف ميسي الهدف الثالث للفريق الزائر مستفيدا 

من متريرة السويدي زالتان ابراهيموڤيتش )56(.
واهدر مهاجمو برشلونة الذي شارك معه العب الوسط الدولي املالي 
س����يدو كيتا بعد خروج منتخب بالده من ال����دور االول في امم افريقيا 
السابعة والعشرين في انغوال، جملة من الفرص ابرزها البراهيموڤيتش 
الذي انفرد في اجلهة اليمنى وسدد كرة زاحفة في مكان وقوف احلارس 

فيار فسيطر عليها االخير )66(.

ورفع برش����لونة رصيده الى 49 نقطة وابتعد بفارق 8 نقاط مؤقتا 
عن وصيفه ومطارده وغرميه ريال مدريد، وفي املباراة الثانية، حسم 
الفارو نغريدو فوز فريقه في وقت مبكر بعد متريرة من البرازيلي ريناتو 

تابعها بيسراه في وسط مرمى احلارس دييغو الفيس )9(.
وعجز اش����بيلية خالل ما يزيد على 80 دقيقة عن رفع غلته، وكان 
مه����ددا بدوره في اي حلظة للتعادل وفق����دان نقطتني من رصيده الذي 
ارتفع الى 33 نقط����ة وبات يتخلف بفارق االهداف عن مايوركا الثالث، 

ويتقدم بفارق نقطتني على ديبورتيڤو ال كورونا.

كأس إنجلترا

تابع برمنغهام سيتي عروضه اجليدة في اآلونة االخيرة ومتكن من 
اخراج ايڤرتون من الدور الرابع ملس����ابقة كأس اجنلترا بفوزه عليه 2 � 
1 في عقر دار االخير ملعب غوديسون بارك، وبكر برمنغهام بالتسجيل 
عبر االكوادوري كريستيان روجيليو بينيتيز في الدقيقة السابعة، قبل 

ان يضيف زميله باري فيرغوسون الهدف الثاني )40(.
وضغط ايڤرتون الذي عاد الى صفوفه صانع العابه االسباني مايكل 
ارتيتا بعد اصابة ابعدته عدة اش����هر ع����ن املالعب، وجنح في تقليص 
الفارق عبر لي����ون عثمان )56(، لكن برمنغهام جنح في احملافظة على 
تقدمه، وحقق اس����تون ڤيال فوزا صعبا على برايتون اند هوف 3 � 2، 
س����جل للفائز ناتان ديلفونيسو )5( واشلي يونغ )48( وفابيان ديلف 
)63(، وللخاس����ر طزمي الفي����ك )41( ونيكي فورس����تر )90(، وتغلب 
بورتس����موث من الدرجة املمتازة على س����ندرالند من الدرجة ذاتها 2 � 
1، سجل للفائز النيجيري جون اوتاكا )42 و57(، وللخاسر دارن بنت 
)15(. وف����ي املباريات االخرى، فاز فوالم على اكرينغتون س����تانلي 3 � 
1، وبولتون على ش����يفيلد يونايتد 2 � 0، وكارديف سيتي على ليستر 
سيتي 4 � 2، ودربي كاونتي على دونكاستر 1 � 0، وريدينغ على بيرنلي 
1 � 0، وساوثمبتون على ايبسويتش 2 � 1، ووست بوروميتش البيون 

على نيوكاسل 4 � 2.
وتعادل توتنهام مع ليدز من الدرجة االولى بهدفني لبيتر كراوتش 
)42( والروس����ي رومان بافليوتش����نكو )75( مقابل هدفني جليرماين 

بيكفورد )52 و90 من ركلة جزاء(.
واه����در جيرماين ديفو ركلة ج����زاء لتوتنه����ام )9(.وتعادل ايضا 
ولڤرهامبتون مع كريستال باالس 2 � 2، ونوتس كاونتي مع ويغان 2 � 

2، وستعاد املباريات الثالث التي وقع فيها التعادل االسبوع املقبل.
وحلق ارسنال مبان يونايتد، وليڤربول وودع املسابقة بعد خسارته 

امام مضيفه ستوك سيتي 3 - 1 على ملعب »بريطانيا«.
وقاد املهاج����م الدولي وين روني مان يونايت����د الى صدارة ترتيب 
بطولة اجنلترا مؤقتا بتس����جيله اه����داف فريقه الفائز على ضيفه هال 
س����يتي 4 - 0 في مباراة مبكرة من املرحلة الثالثة والعش����رين اقيمت 

على ملعب »اولدترافورد« أمام 76000 متفرج.
ورف����ع مان يونايتد رصيده الى 50 نقطة م����ن 23 مباراة مقابل 48 

الرسنال من 22 مباراة، و48 لتشلسي من 21 مباراة.

 كأس فرنسا

اقصى كوملار )هواة( ضيف����ه ليل، صاحب املركز الثاني في ترتيب 
الدوري الفرنسي، من الدور 32 ملسابقة كأس فرنسا بفوزه عليه بركالت 
الترجيح 10 � 9 بعد تعادلهما في الوقت االصلي 0 � 0، وازاح غرونوبل 
متذيل الترتيب ضيفه مونبلييه الثالث بفوزه عليه 3 � 2 بعد التمديد، 
سجل للفائز الياباني دايسوكي ماتسوي )45( والصربي دانيال ليوبويا 
)82( واجلزائري نس����يم عكرور )104(، وللخاسر الكولومبي فيكتور 

هوغو مونتانو )39 من ركلة جزاء( وكرمي آيت فانا )83(.
وف����از لنس على ضيفه كومبيانيي اله����اوي بهدف وحيد لتيوفيلو 
ماوليدا )43(، وسوش����و على مضيفه س����ان لويس نوفينغ من هواة 

الدرجة الثانية بهدف ايضا لبريفا )30(.

نادال يقصي كارلوڤيتش في تنس أستراليا
تأهل هينان لربع النهائي


