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أعلن نادي ڤالنسيا االسباني لكرة القدم امس أنه 46
أعار ظهيره األيسر آسيير دل هورنو إلى فريق بلد 
الوليد الذي يصارع من أجل النجاة من الهبوط حتى 
نهاية املوسم اجلاري. ونادرا ما شارك دل هورنو 
مع ڤالنس���يا منذ أن انتقل إليه قادما من تشلسي 
اإلجنليزي عام 2006، بسبب اإلصابات واملستوى 
املتواضع. وتراجع مستوى دل هورنو منذ أن غاب 

عن صفوف املنتخب االس���باني في نهائيات كأس 
العالم 2006 بأملانيا بسبب اإلصابة.

من ناحية أخرى لن يعير ڤالنس���يا العب خط 
الوسط مانويل فرنانديز إلى إنتر ميالن اإليطالي 
بعدما أخفق الالع���ب في اجتياز الفحوص الطبية 
بالنادي اإليطالي، واكتشف األطباء بإنتر ميالن أن 

الالعب يعاني من مشكلة في الركبة اليمنى.

دل هورنو إلى بلد الوليد وإنتر يرفض فرنانديز 

انتصار »عادي« لبرشلونة وريال مدريد فّك عقدة الـ »ريازور«
تشلسي يتمسك بالصدارة بتخطيه بيرنلي.. وشالكه يتقاسم »الوصافة« مع ليڤركوزن

ضيفه جنوى 0 � 0، وحقق باري 
فوزا كبيرا على ضيفه باليرمو 
اخلامس 4 � 2 في افتتاح املرحلة 
الثانية والعشرين من الدوري 

االيطالي.

ألمانيا

تساوى شالكه برصيده 41 
نقطة مع باير ليڤركوزن اثر فوزه 
على ضيف���ه هوفنهامي بهدفني 
نظيفني في املرحلة العش���رين 
من ال���دوري األملاني. افتتحهما 
كيفن كورانيي بعد ان ارس���ل 
البرازيل���ي رافينيا كرة طويلة 
الى عمق منطقة الضيوف تابعها 
األول بيسراه في شباك احلارس 
الدولي تيم���و هيلدبراند )19( 
رافعا رصيده الشخصي الى 11 
هدفا في املركز الثاني على الئحة 
ترتيب الهدافني. وفي مس���تهل 
الثاني، اضاف لوكاس  الشوط 
شميتس الهدف الثاني بعد ركنية 
نفذها كورانيي )49( ليصعب 

من مهمة الفريق الضيف.

فرنسا

سقط بوردو املتصدر وحامل 
اللقب في فخ التعادل السلبي مع 
الوافد اجلديد،  ضيفه بولونيي 
واصطاد مونبلييه ضيفه مرسيليا 
2 � 0 ، وحقق موناكو فوزا صعبا 
على ضيفه نيس 3 � 2، في افتتاح 
الثانية والعشرين من  املرحلة 
الدوري الفرنسي. ورفع بوردو 
رصيده ال���ى 48 نقطة وحافظ 
على فارق النقاط الس���ت بينه 
وبني مطارده مونبلييه. واحتفظ 
ليل باملركز الثالث اثر فوزه على 
ضيفه لنس 0 � 1. وسقط لومان 

على ارضه امام تولوز1 � 3.

البرتغال

ل���م يط���رأ أي تعديل على 
ترتيب فرق الصدارة في الدوري 
البرتغالي بعد فوز سبورتينغ 
براغا على ضيفه س���بورتينغ 
لشبونة وصيف البطل 1-صفر، 
وبنفيكا عل���ى ضيفه ڤيتوريا 
غيمارايش 3 � 1، وبورتو على 
مضيفه ناسيونال ماديرا 4 � 0 

في املرحلة السابعة عشرة.

هولندا

تاب����ع الكمار حام����ل اللقب 
نتائج����ه املخيب����ة وتع����رض 
خلس����ارة جدي����دة على ارضه 
امام غرونينغن 0 � 1 في املرحلة 
العشرين من الدوري الهولندي. 
وتغلب نيميغن على سبارتا براغ 
1 � 0. واس����تغل دن هاغ احسن 
استغالل النقص العددي وسجل 
هدفي الفوز عن طريق ويسلي 
فيرهوك )78( واملونتينيغري 

بوغدان ميليتش )80(.

حق���ق برش���لونة املتصدر 
وحامل اللقب فوزا هزيال على 
مضيفه سبورتينغ خيخون 1 � 0 
في افتتاح املرحلة العشرين من 

الدوري االسباني لكرة القدم.
وحاول برشلونة منذ البداية 
من خالل املد الهجومي اجلارف 
تفكيك دفاع مضيفه فلم ينجح 
اال ف���ي الدقيق���ة 29 من هجمة 
مرتدة ومناولة طويلة ارسلها 
انييستا وكسر بدرو  اندريس 
رودريغيز ليديسما على اثرها 
مصيدة التسلل وانفرد وواجه 
احلارس خوان بابلو كوليناس 
الذي خرج ملالقاته قبل ان يرسل 
الكرة بعيدة على ميينه. وقام 
االرجنتيني ليونيل ميسي افضل 
العب في العالم 2009 مع رفاقه 
بعدة طلعات هجومية في الوقت 
املتبقي من الشوط االول دون 

جدوى.
ورفع برشلونة رصيده الى 
52 نقطة وأبقى على فارق النقاط 
بينه وبني غرميه ووصيفه ريال 
مدريد الذي اجتاز عقبة صعبة 
متثلت في مضيفه ديبورتيڤو ال 
كورونا صاحب املركز اخلامس 

وهزمه 3 � 1.
وبدا ريال مدريد الذي لعب 
في غياب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، منذ الدقيقة األولى جديا 
في محاوالته الهجومية، وجرب 
استيبان غرانيرو حظه فارسل 
كرة سهلة سيطر عليها احلارس 
داني���ال ارانزوبيا )6(، وجنح 
الالعب نفس���ه بعد رأسية من 
راوول البيول في اجلهة اليمنى 
الى وسط املنطقة حاول البرتو 
لوبو ابعادها برأسه فوصلت الى 
غرانيرو الذي كبسها برأسه على 

يسار احلارس )13(.
وعكس الفرنسي كرمي بنزمية 
كرة عرضية من اجلهة اليمنى 
بطريق���ة رائعة فش���ل راوول 
الس���يطرة عليها فضاعت  في 
فرصة غنية جدي���دة )16(، ثم 
اهدر األخي���ر فرصة هدف ثاٍن 
بعد كرة من البرازيلي مارسيلو 
الى داخ���ل املنطقة تابعها قائد 
الفريق امللكي بقدمه اليس���رى 
»طائرة« من مسافة قريبة ودون 
رقابة فارتطمت بجسم احلارس 

وخرجت الى ركنية )21(.
وأرسل تشابي الونسو كرة 
عرضية من اجلهة اليمنى تابعها 
بنزمية مباشرة فعلت العارضة 
بقليل )25(، واخطأ العبو ريال 
الى الشباك في  الطريق  مدريد 
اكثر من مناسبة قبل ان ينجح 
بنزمية بعد ك���رة باملقاس من 
البرازيل���ي ري���كاردو كاكا الى 
غوتي الذي وجد نفس���ه وجها 
لوجه مع احلارس وحاصره احد 
املدافعني فأع���اد الكرة بحرفنة 

من عرينه )49(. وأسفر ضغط 
تشلسي عن هدف ثان بعد عدة 
متري���رات بينية ش���ارك فيها 
انيل���كا وفرانك المبارد وجون 
تيري لكن مسجله جو كول كان 
في موقف تس���لل فالغي )56(، 
ومرت قذيفة المبارد من حدود 
املنطقة بجوار القائم األمين )69(. 
وأبعد حارس بيرنلي الدمناركي 
براين ينسن كرة خطرة من امام 
انيلكا وهو على باب املرمى الى 
ركنية نفذت من اجلهة اليسرى 
ال���ى نقطة اجلزاء طار لها قائد 

تشلسي جون تيري فوق اجلميع 
وأرس���لها برأس���ه الى الزاوية 
التقدم  البعيدة مانحا  اليسرى 
من جدي���د لفريقه )82(. ورفع 
تشلسي رصيده الى 54 نقطة 
مع مباراة مؤجلة، وبات يتقدم 
مؤقتا بفارق 4 و5 نقاط على مان 
يونايتد، ويلعب اليوم سندرالند 
مع ستوك سيتي في الساعة 11 

مساء بتوقيت الكويت.

إيطاليا

تع���ادل نابول���ي الرابع مع 

يس���ار احلارس ايكر كاسياس 
.)87(

وفي الدقيق���ة األخيرة اعاد 
الف���ارو اربيلوا الك���رة خلفية 
الى نقطة اجلزاء حيث يتواجد 
بنزمية فتابعها مباش���رة دون 
تلكؤ في الشباك هدفا ثانيا له 
وثالثا لفريق���ه )90(، ويعتبر 
الفوز األول لري���ال مدريد في 
ملعب »ريازور« معقل ديبورتيڤو 
منذ عام 1991. وفي مباراة ثالثة، 
تغلب اس���بانيول على ضيفه 
اتلتيك بلباو بهدف وحيد سجله 

لويس غارسيا من مجهود فردي 
.)58(

  إنجلترا

استمر تشلسي في الصدارة 
بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 
2 � 1، في افتتاح املرحلة الرابعة 
والعشرين من بطولة اجنلترا. 
افتتح الفرنس���ي نيكوال انيلكا 
التسجيل بعد عرضية ارسلها 
جو كول من اجلهة اليمنى الى 
داخل املنطقة في اجلهة اليسرى 
فأعادها الفرنسي فلوران مالودا 

الى مواطنه املتربص امام املرمى 
دون رقابة تابعها بسهولة في 
الشباك )27( رافعا رصيده الى 

8 اهداف.
وفي الشوط الثاني، استطاع 
بيرنلي ادراك التعادل بعد متريرة 
طويل���ة من روب���ي باليك الى 
املهاجم الدولي االس���كوتلندي 
ستيفن فليتش���ر فشل املدافع 
البرازيلي اليكس فمر منه األخير 
وسدد كرة قوية من داخل املنطقة 
في املرم���ى اخلالي بعد خروج 
التشيكي بيتر تشيك  احلارس 

عالية بكعب القدم الى الفرنسي 
القادم من اخللف لم يتردد االخير 
في ايداعها الش���باك بعيدا عن 

متناول اجلميع )40(.
الثاني، حاول  وفي الشوط 
كل من الفريقني تغيير النتيجة 
م���ع افضلية نس���بية للفريق 
الزائ���ر، لكن صاح���ب األرض 
قلص الفارق اوال بعد ان ارتكب 
املدافع املشاكس سيرجيو راموس 
كالعادة خطأ قاتال ضد ريكي في 
املنطقة احملرمة فاحتسبت ركلة 
جزاء نفذه���ا األخير بقوة على 

كاسانو إلى فيورنتينا
ت����ردد ام����س أن فيورنتين����ا 
اإليطالي لكرة الق����دم اقترب من 
التعاقد مع املهاجم أنطونيو كاسانو 
على سبيل اإلعارة من سامبدوريا، 
وذلك بعدما توترت عالقة الالعب 
باملدير الفني لويجي دلنيري في 
األسابيع األخيرة. وذكرت وسائل 
اإلعالم اإليطالية امس أن صفقة 
اإلعارة ستبرم مبجرد موافقة نادي 
ريال مدريد االسباني الذي ميتلك 

حصة في الالعب.

 غوبينا أول
ماراثون اوساكا

احرزت االثيوبية اماني غوبينا 
املركز االول في سباق ماراثون اوساكا 
الياباني الدولي للسيدات.وقطعت 
غوبينا املس���افة في 2.25.14س، 
متقدمة على البرتغالية ماريس���ا 
باروش )2.25.44( واليابانية ماري 

اوزاكي )2.26.27(.

مصرع حكم إلصابته 
بقرص هوكي الجليد 

لقي حكم س����ويدي ملنافسات 
هوكي اجلليد مصرعه بعدما ارتطم 
قرص الهوكي برقبته، حسبما ذكرت 
صحيفة »إكسبريسن« عبر موقعها 
على االنترنت. وسقط احلكم على 
األرض بعدما صدمه القرص حتت 
خوذة األمان في الشوط األول خالل 
مباراة للناشئني في شمال السويد، 
ليفقد الوعي عل����ى الفور ويلفظ 

أنفاسه األخيرة.
)رويترز( العب بورتالند  نيكوالس باتوم يتابع »ريباوند« في سلة داالس 

»NBA« 52 نقطة لميلر في سلة داالس في الـ
ضرب اندريه ميلر جنم بورتالند ترايل 
باليزرز بقوة ليقود فريقه الى الفوز على 
داالس مافريكس 114-112 بعد التمديد اثر 
انتهاء الوقت االصلي 103-103 في الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة.تعملق 
ميلر ليسجل 52 نقطة، وهو معدل قياسي 
شخصي في مسيرته، 25 نقطة منها في 

الربع االخير والوقت االضافي.
س���جل لبورتالند ايضا الماركوس 
الدريدج 21 نقطة وجريد بايليس 17 اخرى، 
في حني كان االملاني ديرك نوفيتس���كي 
االبرز في صفوف داالس برصيد 28 نقطة 
و9 متابعات، واضاف زمياله جايسون 
تيري وجوش هوارد 19 و17 نقطة على 

التوالي.
واس���تعاد اورالندو ماجيك صدارة 
مجموعة اجلنوب الش���رقي من اتالنتا 
هوكس بفوزه عليه 104-86 رافعا رصيده 
الى 31 فوزا مقابل 30 ملنافسه، ولقي كل 

منهما 16 خسارة.
وتغلب تش����ارلوت بوبكاتس على 
س����اكرامنتو 103-96 بع����د تألق جنمه 
جيرالد واالس 38 نقطة )رقم شخصي 
هذا املوس����م( فضال عن 11 متابعة فرفع 
رصي����د فريقه الى 23 ف����وزا مقابل 22 
خسارة في املركز الرابع ملجموعة اجلنوب 
الشرقي، في حني كانت اخلسارة التاسعة 
والعشرين لساكرامنتو مقابل 16 فوزا 
في املركز الرابع ملجموعة الهادىء، وفي 
املباريات االخرى، فاز ممفيس غريزليز 
على ني����و اورليانز هورنتس 102-109 
التمديد )الوقت االصلي 97-97(،  بعد 
وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 
106-96، وميلووكي باكس على ميامي 

هيت 84-95.

فيدرر يحرز اللقب وبايس وبالك
بطال زوجي المختلط لتنس أستراليا

احرز السويسري روجيه فيدرر المصنف 
اول لقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس 
بفوزه على البريطاني اندي موراي الخامس 
6 - 3 و6 - 4 و7 - 6 )13 - 11( في المباراة 

النهائية امس في ملبورن.
كما احرز الهن���دي لياندر بايس وكارا 

بالك من زيمبابوي المصنفان في المركز 
االول لق���ب فئ�ة الزوج����ي المخت�لط في 

البطولة.
وفاز بايس وبالك في المباراة النهائية 
على الروسية ايكاترينا ماكاروڤا والتشيكي 

ياروسالف ليفينسكي 7 - 5 و6 - 3.

)أ.پ( السويسري روجيه فيدرر حامال كأس وتعويذة »تنس أستراليا« 

)أ.پ( العب ريال مدريد الفرنسي كرمي بنزمية يرنو بعينيه إلى الكرة ودييغو كولوتو يطارده 


