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تعادل ليڤربول ومانشستر سيتي سلبيًا.. وروما يحقق فوزه السابع على التوالي ويوڤنتوس يواصل صحوته

د« سمبدوريا »انتفاضة« برشلونة تدمّر راسينغ.. وإنتر بالتسعة »عقَّ

نف���ض برش���لونة حامل 
اللق���ب واملتص���در عنه غبار 
ملعب »فيس���نتي كالديرون« 
الى س���كة االنتصارات  وعاد 
س���ريعا بف���وزه الكبير على 
ضيفه راسينغ سانتاندر 0-4 
عل���ى ملعب »كام���ب نو« في 
املرحلة الثالثة والعشرين من 
القدم.  الدوري االسباني لكرة 
وكان الن���ادي الكاتالوني مني 
في املرحلة الس���ابقة بهزميته 
االولى هذا املوسم وجاءت على 
يد مضيفه اتلتيكو مدريد )2-1( 
على ملعب »فيسنتي كالديرون«، 
اال ان رجال املدرب جوس���يب 
انتفضوا س���ريعا  غوارديوال 
ووضعوا خلفهم هذه االنتكاسة 
ليبتعدوا مؤقتا بفارق 5 نقاط 
عن الغرمي التقليدي ريال مدريد. 
وضرب برشلونة باكرا وافتتح 
التسجيل بعد 7 دقائق فقط عبر 
العب وسطه اندريس انييستا 
الذي وصلته الكرة على اجلهة 
اليسرى بعد متريرة طويلة من 
املدافع املكسيكي رافايل ماركيز 
فشل الدفاع في التعامل معها 
بالطريقة املناسبة. ثم اضاف 
الفرنس���ي تييري هنري الذي 
لعب اساسيا الول مرة منذ 23 
يناير املاض���ي، الهدف الثاني 
في الدقيقة 29 من ركلة حرة، 
مسجال هدفه االول منذ الثاني من 
ديسمبر املاضي )امام خيريز( 
والثالث فقط هذا املوس���م في 

مباراته الرابعة عشرة.
ولم يكد الضيف يستوعب 

صدمة الهدف الثاني حتى اهتزت 
شباكه مرة ثالثة من ركلة اخرى 
نفذها ماركيز في الدقيقة 34. 
الى  وبعدما اطمأن غوارديوال 
نتيج���ة اللقاء اخ���رج القائد 
كارليس بويول بسبب معاناته 
من اصابة طفيفة )68( ثم هنري 
والعاجي يايا توري )77( وزج 
بالشبان جيفرن سواريز وبدرو 
رودريغيز والبرازيلي االصل 
تياغو الكانترا على التوالي من 
اجل اتاح���ة الفرصة لنجومه 
الثالث���ة للخلود ال���ى الراحة 
استعدادا ملواجهة شتوتغارت 
االملاني في ذه���اب الدور ثمن 
النهائي من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا.
لكن ذلك لم يؤثر على عزم 
واندفاع النادي الكاتالوني الذي 
اضاف الهدف الرابع في الدقيقة 
84 عب���ر تياغو بعدما وصلته 
الكرة م���ن النجم االرجنتيني 
ليونيل ميس���ي عل���ى القائم 
االيسر فسددها من مسافة قريبة 
لتتحول من احد املدافعني الى 

داخل الشباك.
وعل���ى ملعب »ري���ازور«، 
استعاد ديبورتيڤو ال كورونا 
نغمة الفوز بع���د تغلبه على 
ضيفه اجلري���ح خيريز 1-2. 
وتغلب اشبيلية على مضيفه 
مايوركا بثالثة اهداف لنافاس 
)23( ودراغوتينوڤيتش )57( 
وبيروتي )62( مقابل هدف ملاريو 
سواريز )5(، رافعا رصيده الى 
42 نقطة في املركز الرابع. الى 

ذلك تختتم املرحلة اليوم بقاء 
ڤالنسيا مع خيتافي.

إيطاليا

تغل���ب روما عل���ى ضيفه 
كاتانيا بهدف نظيف س���جله 
ميركو فوس���ينيتش امس في 
املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري اإليطالي ليحقق الفريق 
فوزه الس���ابع عل���ى التوالي 
ويصبح على بعد خمس نقاط 
فقط من إنتر ميالن املتصدر. 
وجاء فوز روما ليشعل الصراع 
الدوري اإليطالي  على صدارة 
إنتر للتعادل في  بعد تعرض 
مباريات���ه األخي���رة. وانتزع 
الرابع من  املرك���ز  يوڤنتوس 
نابولي بعدما حقق فوزا ثمينا 
على مضيفه بولونيا 2-1 في 
الوقت الذي تعادل فيه نابولي 

سلبيا مع مضيفه سيينا.
وتقدم يوڤنت���وس بهدف 
الرابعة بتوقيع  الدقيق���ة  في 
البرازيلي دييغو مبس���اعدة 
مواطنه أماوري، ولكن تراجع 
العجوز بعد ذلك  السيدة  أداء 
ليسمح لبولونيا بإدراك التعادل 
الثان���ي. وأدرك  في الش���وط 
التعادل  انطوني���و بوس���كي 
لبولونيا في الدقيقة 50 ولكن 
البديل  الدقيق���ة 65 جنح  في 
انطوني���و كاندريفا في خطف 
هدف الفوز ليوڤنتوس مستغال 
متريرة القائد اليساندرو ديل 
بيي���رو. وتغلب باليرمو على 
التس���يو 3-1 وكالياري على 

على املرك���ز الرابع املؤهل الى 
مس���ابقة دوري ابطال اوروبا. 
ورفع مانشستر سيتي رصيده 
الى 46 نقطة في املركز الرابع في 
الترتيب علما بأنه ميلك مباراة 
مؤجلة، في حني حافظ ليڤربول 
على مركزه اخلامس مع 45 نقطة 
على غرار استون ڤيال. وجاءت 
املباراة ينب ليڤربول والطرف 
األزرق من مدينة مانشس���تر 
مخيبة لآلمال، اذ قدم الطرفان 
اداء دفاعي���ا وغاب���ت الفرص 
اللقاء رغم  والهجمات ط���وال 
تواجد العبني من طراز االسباني 
فرناندو توري���س والهولندي 
ديرك كاوت والتوغولي اميانويل 

اديبايور على ارض امللعب.
واكتسح استون ڤيال ضيفه 
بيرنلي 5-2 على ملعب »ڤيال 
بارك« ف���ي برمنغهام، وانتظر 
استون ڤيال حتى الشوط الثاني 
كي يصنع الفارق ويدك شباك 
بيرنلي وصيف القاع أربع مرات. 
وسجل أشلي يونغ من تسديدة 
صعبة )32( وستوارت داونينغ 
)56 و58( وامييل هيسكي من 
داخل املنطق���ة )61( وغابريال 
اه���داف   )68( أغبوناله���ور 
اس���تون ڤيال، واالسكوتلندي 
س���تيفن فليتش���ر من مسافة 
قريبة )10( ومارتن باترسون 
بعد عرضية م���ن جاك كورك 
)90+2( هدف���ي بولتون. وفي 
مباراة أخرى على ملعب »ايوود 
بارك« وأمام 23.888 متفرجا، فاز 
بالكبيرن روفرز بسهولة على 

ضيفه بولتون 3-0 في دربي 
شمال � غرب اجنلترا. وسجل 
الكرواتي نيك���وال كالينيتش 
)41( وجيسون روبرتس )73( 
والفرنسي غايل جيفيه )84(

األهداف. ورفع بالكبيرن رصيده 
الى 34 نقطة في املركز الثاني 
عش���ر في حني بق���ي بولتون 
في املرك���ز الثامن عش���ر مع 
23 نقطة. وفاز فوالم تاس���ع 
الترتيب على ضيفه برمنغهام 
العاشر 2-1على ملعب  سيتي 
»كراف���ن كوتيدج«أمام 21.758 
متفرجا.وسجل للفريق اللندني 
االيرلندي داميان داف بتسديدة 
من خارج منطقة اجلزاء )59( 
وبوبي زامورا من ضربة حرة 
مباشرة )90+1( ولبرمنغهام 
االيرلندي الشمالي كريس بيرد 

خطأ في مرمى فريقه )3(.
وعمق ستوك سيتي جراح 
مضيفه بورتس���موث متذيل 
الترتيب بعدما حول تخلفه امامه 
الى فوز قاتل 2-1 لألملاني روبرت 
هوث )50( والسنغالي ساليف 
دياو )90(، مقابل هدف للفرنسي 
فريديريك بيكيون )35( وذلك 
رغم لعبه بعشرة العبني بعد 
طرد اندي ويلكينسون )73(.

فرنسا

اسدى س���انت اتيان خدمة 
اللقب  لب���وردو حامل  كبيرة 
واملتصدر وذلك بفوز على ضيفه 
مونبلييه الثاني 1-0 في املرحلة 
اخلامسة والعشرين من الدوري 

الفرنسي.
ووجه لنس ضربة اضافية 
ملوناك���و واحلق ب���ه الهزمية 
الثالثة على التوالي بعدما تغلب 
عليه 3-0. وعمق ڤالنس���يان 
جراح غرونوبل متذيل الترتيب 

بالفوز عليه0-1.
فيما اس���تعاد باريس سان 
جرمان نغمة االنتصارات التي 
غابت عنه في املراحل اخلمس 
السابقة وذلك بفوزه على ضيفه 
تولوز 1-0، ف���ي مباراة لعب 
خاللها اخلاسر بعشرة العبني 

بعد طرد البني ايبوندو )21(.
ولم تكن حال لوريان افضل 
من موناكو فخسر امام مضيفه 
اجلريح نيس 0-1، فيما تغلب 
لومان على مضيفه بولونيي 

.3-1

ألمانيا

جدد هرتا برلني أمله في البقاء 
بالدوري األملاني )بوندسليغا( 
بعدما تغلب على فرايبورغ 0-3 
في املرحلة الثالثة والعشرين. 
أدريان جوس���تافو  وس���جل 
راموس هدف التقدم ثم أضاف 
زميله سيسيرو ثنائية ليقودا 
الفريق إلى فوز مهم. ورفع هرتا 
برلني، الذي يدربه املدير الفني 
إلى  فريدهيلم فانكل، رصيده 
15 نقطة في املركز الثامن عشر 
األخير بف���ارق نقطتني خلف 
هانوڤر ونورمب���رغ، وبفارق 
أربع نقاط عن فرايبورغ صاحب 

املركز اخلامس عشر.

بارم���ا 2-0 وفيورنتينا على 
ليفورن���و 2-1 وكييڤ���و على 

اتاالنتا 0-1.
خرج انتر ميالن حامل اللقب 
واملتصدر من مواجهته القوية 
مع ضيفه سمبدوريا بأقل اضرار 
ممكنة فتعادل معه 0-0 رغم 
لعبه بتس���عة العبني ملدة 52 
دقيقة عل���ى ملعب »جوزيبي 

مياتزا«.
واكتف���ى انت���ر بالتع���ادل 
الثانية على  السلبي للمباراة 
التوالي بعد ان حقق النتيجة 
امام نابولي في املرحلة  ذاتها 
السابقة، لكنه كان معذورا نظرا 
لظروف املباراة التي ش���هدت 
طرد قلبي دفاعه االرجنتيني 
وولتر صامويل والكولومبي 

ايفان كوردوبا.
انتر م���ن االحتفال  وحرم 
بالطريقة املناسبة بذكرى مرور 
15 عاما على وصول ماسيمو 
موراتي الى سدة الرئاسة، كما 
حرم من حتقيق فوزه العاشر 
عل���ى التوالي ف���ي »جوزيبي 
ميات���زا«، اال ان »نيراتزوري« 
جنح في احلفاظ على س���جله 
اخلالي من الهزائم في قواعده 

للمباراة الثالثة والثالثني على 
التوالي في جميع املس���ابقات 
)26 ف���وزا و10 تع���ادالت(، 
وتعود اخلسارة االخيرة له بني 
جماهيره الى 26 نوفمبر 2008 
عندما خسر امام باناثينايكوس 
اليوناني في مس���ابقة دوري 

ابطال اوروبا.
وبقيت النتيجة على حالها 
حتى صاف���رة النهاية، ليرفع 
انتر رصيده الى 55 نقطة في 
الصدارة بفارق 8 نقاط عن اقرب 

مالحقيه روما.
اما س���مبدوريا فصعد الى 
املركز الرابع موقتا على حساب 
نابولي. وعلى ملعب »لويجي 
فيراريس«، عمق جنوى جراح 
ضيفه اودينيزي بالفوز عليه 

.0-3

إنجلترا

انتهت قمة ليڤربول ومضيفه 
مانشستر سيتي بالتعادل 0-0 
في املرحلة السابعة والعشرين 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم 
مساء امس على ملعب »سيتي 
أمام 47.203  أوف مانشستر« 
متفرجني، ليش���تعل الصراع 

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة الثالثة والعشرون(

اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � خيتافي 

العب برشلونة جيرارد بيكيه يحاول إيقاف العب راسينغ هنريك  )أ.پ( )أ.ف.پ( العب مانشستر سيتي واين بريدج يسدد الكرة قبل العب ليڤربول ماكسي رودريغيز  

اقال نادي اودينيزي االيطالي لكرة القدم مدربه 
جياني دي بياسي واعاد تعيني باسكوالي مارينو 
مدربا بعد أن اصبح يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط 
عن منطقة الهبوط باملسابقة عقب اخلسارة 3 - 0 
أمام جنوى. وكان دي بياسي مدرب تورينو السابق 
تولى تدريب اودينيزي خلفا ملارينو في ديسمبر 
املاضي لكن النتائج لم تتحسن وقرر مسؤولو النادي 

اقالته بعد اخلسارة أمام جنوى. وقال اودينيزي 
في بيان »يعلن اودينيزي انه اعاد تعيني باسكوالي 
مارينو مدربا للفريق األول مع طاقمه الفني«. واستهل 
اودينيزي املوسم بشكل جيد حتت قيادة مارينو 
قبل أن يتراجع مستواه، ومازال الفريق يضم بني 
صفوفه انطونيو دي ناتالي متصدر قائمة هدافي 

الدوري االيطالي برصيد 17 هدفا.

أودينيزي يقيل مدربه دي بياسي ويعيد مارينو

شارابوڤا »سيدة« ممفيس األولىأمان دخل تاريخ األلعاب األولمبية الشتوية

الروسية ماريا شارابوڤا حاملة كأس ممفيس  )أ.پ(السويسري سيمون أمان فرحا مبيداليته  )رويترز(

بات السويسري سيمون امان اول رياضي في 
التاريخ يحرز اربع ميداليات ذهبية في منافسات 
القفز ضمن دورة األلعاب الشتوية بعد ان اضاف 
ذهبيته الثانية في اليوم الثامن من منافسات دورة 
ڤانكوڤر الكندية. وحل امان في املركز االول ملسابقة 
القفز من على منصة طويلة مسجال 283.6 نقطة، 
متقدما على الپولندي آدم ماليش )269.4( والنمساوي 
غريغور شليرنتس���اور )262.2(. وكان امان فاز 
بذهبية القفز من عل���ى منصة عادية في ڤانكوڤر 
ايضا السبت املاضي، وأمام ماليش وشليرنتساور 
بالذات. ولدى السيدات، فازت الصينية زهو يانغ 
بذهبية التزحلق السريع على مسافة 1500 م مسجلة 

2.16.993 دقيقة، امام الكوريتني اجلنوبيتني لي اون � 
بيول وبارك سيونغ � هي. وفي التعرج السوبر كان 
الفوز من نصيب النمساوية اندريا فيتشباتشر التي 
سجلت 1.20.14 دقيقة، امام السلوڤينية تينا ماتزي 
واألميركية ليندسي فون. وعززت الواليات املتحدة 
صدارتها لترتيب امليداليات رافعة رصيدها الى 23 
ميدالي���ة )6 ذهبيات و7 فضيات و10 برونزيات(، 
تليها النروج )5 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات( 
وأملانيا )4 ذهبي���ات و6 فضيات و4 برونزيات(. 
وقفزت كوريا اجلنوبية قفزة مهمة رافعة رصيدها 
الى تسع ميداليات في املركز الرابع )4 ذهبيات و4 

فضيات وبرونزية(.

احرزت الروسية ماريا شارابوڤا املصنفة اولى 
لقب بطلة فئة السيدات في دورة ممفيس الدولية 
للتنس للسيدات بفوزها على السويدية صوفيا 
ارفيدس���ون 6 - 2 و6 - 1 في املباراة النهائية. 
واللقب هو احلادي والعش���رون لشارابوڤا )22 

عاما( في مسيرتها االحترافية حتى اآلن.
واعتبرت الروسية ان »مس���تواها كان ثابتا 
طوال االس���بوع وان تكتيكه���ا كان ناجحا ضد 
منافساتها«، مشيرة الى انها »كلما خاضت مباريات 
اكثر استعادت ثقتها بنفسها اكثر«، وذلك بعد ان 
ابتعدت في العامني املاضيني فترات طويلة بسبب 
اصابات مختلفة. ول���دى الرجال، انحصر اللقب 

بني االميركيني جون ايسنر املصنف ثالثا وسام 
كويري الثامن بعد فوز االول على االملاني فيليب 
بيتش���نر 7 - 5 و4 - 6 و6 - 3، والثان���ي على 
الالتڤي ارنست غولبيس 6 - 3 و6 - 4. ويبلغ 
ايسنر )24 عاما واملصنف 25 عامليا( النهائي الثالث 
في مسيرته، في دورة اوكالند النيوزيلندية مطلع 
العام احلالي عندما احرز لقبه االول، وفي دورة 

واشنطن عام 2007.
 وفي بوينس آيرس انحصر لقب بطل دورة 
بوينس آيرس االرجنتينية بني االسبانيني دافيد 
فيرر وخوان كارلوس فيريرو املصنفني اول وثاٍن 

على التوالي.

أوكالهوما يفسد مشاركة
»NBA« مكغريدي في الـ

افسد فريق اوكالهوما س���يتي ثاندر احتفال تريسي مكغريدي 
بخوضه أول مباراة مع نيويورك نيكس بفوزه 121 - 118 عقب وقت 
اضافي في املباراة التي جمعت بني الفريقني ضمن منافسات دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني ليحقق ثاندر االنتصار الثامن على 

التوالي.
ونزل العب فريق كل النجوم الى امللعب ليش���ارك ملدة 32 دقيقة 

وهي مدة أطول مما كان متوقعا.
وقال مكغريدي »ش���عرت بأنني على ما يرام حقا. أعتقد أن هذا 
أدى الى زيادة ثقتي بنفسي نظرا ألنني كنت أعرف انني سأنزل الى 

امللعب الشارك لبعض الوقت«.
واس���تمر مكغريدي ف���ي املباراة الى ما بع���د 19 ثانية من بداية 

الوقت االضافي.
واشاد مايك دي انطوني مدرب نيكس بأداء مكغريدي وقال »بدا 

أن طاقته قد نفدت قبل نهاية املباراة«.
واضاف »انه العب في فريق كل النجوم منذ فترة طويلة. اتوقع 
من���ه ان يؤدي بهذا املس���توى أو ان يعود الى هذا املس���توى خالل 

بعض االوقات«.
واضاف كل من تورونتو رابتورز وداالس مافريكس فوزا جديدا 
الى رصيده ضمن منافسات. وفاز تورونتو رابتورز على واشنطن 
ويزاردز 109 - 104 رافعا رصيده الى 31 فوزا مقابل 24 خسارة في 
املركز الثالث ملجموعة االطلسي خلف بوسطن سلتيكس )35 - 18(، 
وملحقا مبنافسه خسارته الرابعة والثالثني حيث يحتل املركز اخلامس 
واالخير في مجموعة اجلنوب الشرقي. سجل لتورونتو جاريت جاك 
)23 نقطة( وانطوان رايت )19( واندريا بورنياني )18(، ولواشنطن 

اندراي بالتشي )24 نقطة( وجوش هوارد )17(.
اما داالس مافريكس فتغلب على ميامي هيت 97 - 91 رافعا رصيده 
الى 35 فوزا مقابل 21 خس���ارة ومعززا وضعه في صدارة مجموعة 
اجلنوب الغربي، اما ميامي فلقي خسارته الثامنة والعشرين ويحتل 
املركز الثالث ملجموعة اجلنوب الشرقي. وفاز انديانا بيسرز متذيل 
ترتيب املجموعة الوس���طى )19 فوزا و36 خس���ارة( على هيوسنت 
روكتس 125 - 115 ملحقا به اخلس���ارة السادسة والعشرين. وفي 
مباريات اخرى، فاز شيكاغو بولز على فيالدلفيا سڤنتي سيكسرز 
122 - 90، وميلووك���ي باكس على تش���ارلوت بوبكاتس 93 - 88، 

ولوس اجنيليس كليبرز على ساكرامنتو كينغز 99 - 89.


