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أكد العبو برشلونة انه البد من احملافظة على الصدارة وفارق النقطتني مع 34
ريال مدريد وقال أندرياس إنيستا لصحيفة آس: »لقد كانت مباراة صعبة امام 
ملقة لكننا حققنا نتيجة مهمة«، أما ليونيل ميس����ي فقال: »لقد عانينا في هذه 
املباراة وكان علينا الفوز مبزيد من األهداف ولكن املهم أننا فزنا«، وأضاف: »ال 
نستطيع أن نخسر املزيد من النقاط لريال مدريد منذ هذه املرحلة«، ومن جانبه 
قال املدرب جوس����يب غوارديوال ان املباراة امام ملقة كانت من أفضل املباريات 

لنا على ملعبنا، لقد كنا أفضل بكثير من املباريات األخيرة.

أعرب مدرب ريال مدريد مانويل بيلليغريني عن س����عادته للفوز الكبير 
وقال لصحيفة اس: »دوما هناك مجال للتطوير فنحن لس����نا بالوضع املثالي 
والكامل حتى اآلن«، وأضاف: »علينا أن نتعلم كيف نحافظ على الكرة بشكل 
أفضل ولكن من خالل ما أراه فهذا سيحدث قريبا«، ومن جانبه قال جنم املباراة 
غونزالو هيغواين لصحيفة آس: »أنا سعيد جدا بالنتيجة واألهداف الكثيرة 
التي سجلناها، هذا مهم من أجل وضع الضغط على برشلونة«، وأضاف: »من 

سوء احلظ أنني لم أسجل هاتريكا، أريد شكر مارسيلو على الهدف األول«.

سعادة مدريدية بالفوز الكبير والضغط على المتصدرالعبو برشلونة: البد من المحافظة على الصدارة

برشلونة يتخطى عقبة ملقة بصعوبة وفوز سهل لريال مدريد

روني يقود مان يونايتد لالحتفاظ بكأس الرابطة
تابع املهاجم الدولي واين روني تألقه في املوس���م احلالي 
وق���اد فريقه مان يونايتد الى االحتفاظ بلقبه بطال ملس���ابقة 
كأس رابطة األندية االجنليزية احملترفة لكرة القدم بفوزه على 
اس���تون ڤيال 2 � 1 مساء امس على ملعب وميبلي في املباراة 
النهائية.وسجل روني هدف الفوز في الدقيقة 74 رافعا رصيده 

الى 28 هدفا في مختلف املسابقات هذا املوسم.
وكان استون ڤيال البادئ بالتسجيل بواسطة جيمس ميلنر 
في الدقيقة اخلامسة من ركلة جزاء، بيد ان مان يونايتد جنح 
في ادراك التعادل في الدقيقة 13 عبر مايكل اوين الذي تعرض 
لإلصابة قبل نهاية الشوط األول وترك مكانه لروني الذي اقتنص 
هدف الفوز، وهو اللقب الرابع ملان يونايتد في املسابقة، وكان 
قد تغلب على توتنهام املوسم املاضي بركالت الترجيح. وهي 
املرة األولى التي ينجح فيها مان يونايتد في حسم مبارياته 
على ملعب وميبلي اجلديد في الوقت األصلي ألنه احتاج الى 

ركالت الترجيح حلسم مبارياته الست السابقة عليه.
وهو الفوز االول ملان يونايتد على استون ڤيال هذا املوسم 
وثأر بالتالي لفوز األخير عليه في عقر داره 1 � 0 وهي اخلسارة 
الوحيدة للشياطني احلمر على ارضهم هذا املوسم في ديسمبر 
املاضي، قبل ان يتقاس���ما نقاط املباراة معه عندما استضافه 
على ملعب ڤيال بارك في مدينة برمنغهام قبل اسبوعني علما 
بأن الش���ياطني احلمر لعبوا بعش���رة العبني منذ الدقيقة 25 
اثر طرد اجلناح البرتغالي لويس ناني. وهو النهائي الثامن 
للفريقني في املسابقة علما بأنه جمع بني أول فريق توج بلقبها 

وهو استون ڤيال وكان ذلك عام 1961، وآخر فريق عانقه مان 
يونايتد.

وميلك ليڤربول الرقم القياسي في عدد ألقاب املسابقة برصيد 
7 ألقاب. وحرم مان يونايتد استون ڤيال من احراز لقبه االول 
منذ عام 1996 عندما تغلب على ليدز يونايتد 3 � 0، واس���تمر 
بالتالي فش���ل مدربه مارتن اونيل في قيادته الى إحراز أحد 
األلقاب في السنوات األربع التي قضاها معه حتى اآلن، علما 
بأن اونيل أحرز لقب املسابقة مرتني عامي 1997 و2000، وحل 
وصيفا عام 1999 عندما كان يشرف على تدريب ليستر سيتي 
املتواضع. وعزز مدرب مان يونايتد السير اليكس فيرغسون 
أرقامه القياسية وأحرز لقبه ال� 45 في مسيرته التدريبية وال� 

34 مع مان يونايتد.
وحصل اس���تون ڤيال على ركلة جزاء اثر عرقلة غابريال 
اغبوناله���ور داخل املنطقة من قب���ل املدافع الصربي نيمانيا 
فيديتش فانبرى لها جيمس ميلنر بنجاح على يسار احلارس 
توماس كوتشاك )5(. وأدرك اوين التعادل ملان يونايتد مستغال 
كرة أبعدها االيرلندي ريتش���ارد دان من امام برباتوف داخل 
املنطقة فس���ددها بيمناه على ميني احل���ارس األميركي براد 
فريدل )13(. وهو الهدف الثاني الوين في املس���ابقة والتاسع 
هذا املوسم. وجنح روني في منح التقدم ملان يونايتد بضربة 
رأس���ية على يس���ار احلارس فريدل بعد متريرة عرضية من 
داخل املنطقة لالكوادوري انطونيو ڤالنسيا اثر لعبة مشتركة 

مع برباتوف )74(.

خطف االرجنتيني ليونيل 
ميسي هدف الفوز لبرشلونة 
ف���ي الدقائ���ق االخي���رة من 
أم���ام ضيفه ملقة  مواجهته 
2-1، وأعاد فريقه الى صدارة 
القدم  بطولة اس���بانيا لكرة 
اول م���ن امس ف���ي املرحلة 
الرابعة والعش���رين، ليحقق 
حامل اللقب فوزه السابع في 
الثمان���ي االخيرة.  مبارياته 
وواصل ريال مدريد عروضه 
الهجومية القوية وحقق فوزه 
التوالي وجاء  السادس على 
على حس���اب ضيفه اجلريح 
تينيريفي 5-1، لتبقى الصدارة 
على حالها ويحافظ برشلونة 
على مركزه االول بفارق نقطتني 

عن ريال مدريد.
على ملعب »كامب نو« في 
برشلونة وأمام 837ر64 متفرجا، 
جاء فوز بطل اوروبا على ملقة 
صعبا، اذ حقق االخير نتائج 
جيدة في االونة االخيرة ابعدته 
عن منطقة الهبوط بحيث حصد 
10 نقاط من اصل 12 ممكنة في 
مباريات���ه االربع االخيرة قبل 

مواجهة ميسي وزمالئه.
وبقي���ت النتيجة س���لبية 
حتى منتصف الشوط الثاني، 
عندما وضع العب الوسط بدرو 
)22 عاما( صاحب االرض في 
املقدمة بتس���ديدة صاروخية 
رائعة من خارج منطقة اجلزاء 
سكنت الزاوية اليمنى حلارس 
ملقة االوروغوياني غوستافة 
مونوا، مسجال هدفه السادس 
هذا املوس���م )67(.ولم يتأخر 
الضيوف في معادلة االرقام، 
فاثر س���وء تفاهم بني مدافعي 
برشلونة، عادل البديل فامليرو 
»فالدو« مس���جال هدفا صعق 
جمهور امللعب )80(. لكن ميسي 
افضل العب في العالم، أبى ان 
يخسر فريقه نقطتني في صراعه 
مع مدريد، فوصل���ت له كرة 
البرازيلي  الظهير  مقشرة من 
داني ألفيش لعبها داخل الشباك 
من مسافة قريبة محرزا هدفه 

السابع عشر هذا املوسم )83(
ومعادال رقم مهاجم ڤالنس���يا 
داڤيد ڤيا في صدارة الهدافني.

امللكي تصدر  النادي  وكان 
الترتي���ب مؤقت���ا الول م���رة 
من���ذ ثالث���ة اش���هر وبفارق 
نقط���ة عن برش���لونة بفوزه 
الكبير عل���ى تينيريفي1-5. 
ويدين فريق املدرب التشيلي 
مانوي���ل بيلليغريني بفوزه 
التاسع عشر الى االرجنتيني 
غونزالو هيغوين الذي سجل 
هدفني ومرر كرة الهدف الثالث 
ليمهد الطريق له من اجل حصد 
النقاط الثالث.وافتتح هيغوين 
التسجيل في الدقيقة 29 بعد 
متريرة من البرازيلي مارسيلو، 
ثم اض���اف الثاني في الدقيقة 
42 بعد متري���رة من مواطنه 
ايزيكييل غاراي، ليرفع رصيده 

الى 16 هدفا.
ومع بداية الش���وط الثاني 
خطف تينيريفي هدف تقليص 
الفارق بكرة رأسية من غارسيا 
بيري���ز لوبيز اثر عرضية من 
خوان نينو )46(. وسرعان ما 
عوض النادي امللكي وس���جل 
هدفه الثالث عبر البرازيلي كاكا 
بعد عرضية من هيغوين الذي 
فرض نفسه جنما للمباراة دون 

اي منازع.
وعزز البرتغالي كريستيانو 
رونالدو تقدم ريال في الدقيقة 
80 وسجل هدفه الثالث عشر من 
ركلة جزاء بعدما ملس ايزيكييل 
لونا الكرة بيده داخل املنطقة 
الهولندي  معترضا تس���ديدة 
رافايي���ل ڤان در ڤ���ارت الذي 
دخل في الشوط الثاني بدال من 
استيبان غرانيرو.واختتم القائد 
راوول ال���ذي دخل بدوره في 
الشوط الثاني بدال من هيغوين، 
املهرجان التهديفي الثاني لريال 
بعد س���حقه ڤياريال 6-2 في 
املرحلة الس���ابقة بعد متريرة 

من فان در فارت.
وفي مباراة ثالثة، عزز الدولي 
التش���يلي هومبرتو سوازو 

حظوظ سرقسطة بالبقاء بني 
الكبار بعدما قاده للفوز على 

مضيفه خيتافي 0-2.
انجلترا

ثأر ارسنال من ستوك سيتي 
الذي اخرجه من مسابقة الكأس 
وحقق ف���وزه االول في ملعب 
االخير منذ 20 يناير 1982 في 
الثامنة والعش���رين  املرحلة 
للدوري االجنلي���زي. ووجد 
الذي خس���ر املوسم  ارسنال 
املاضي على ه���ذا امللعب )1-

2(، نفسه متخلفا منذ الدقيقة 
8 برأسية من داني بيوغ. لكن 
الدمناركي نيكالس بندتنر جنح 
في ادراك التعادل للفريق اللندني 
في الدقيقة 32 بكرة رأسية ايضا 
اثر متريرة عرضية من االسباني 
فرانسيس���ك فابريغاس. وفي 
الثاني فرض ارسنال  الشوط 
افضليته املطلقة دون ان ينجح 
في الوصول الى الشباك. وبقيت 
النتيجة على حالها حتى الدقيقة 
الوق���ت االصلي  االخيرة من 
عندما مل���س بيوغ الكرة بيده 
داخل املنطقة فاحتسب احلكم 
ركلة جزاء انبرى لها فابريغاس 
بنج���اح ثم مرر ك���رة الهدف 
الثالث الذي سجله البلجيكي 
توماس فيرميولني في الوقت 

بدل الضائع.
إيطاليا

واصل فيورنتينا عروضه 
املخيبة واحتاج الى هدف في 
الوقت بدل الضائع ليتجنب 
تلقي هزميته السادس���ة في 
اخر 8 مباريات ويتعادل مع 
مضيفه اجلريح التسيو 1-1 في 
املرحلة السادسة والعشرين 
من الدوري االيطالي، وأصبح 
هدف فيورنتينا الصراع من 
اجل اللحاق باملراكز املؤهلة الى 
لي���غ بعدما  مسابقة يورويا 
كان في النص�����ف االول من 
املوسم من الفرق التي تنافس 

على املراكز األربعة األولى.

وف���ي مب���اراة ثانية، كان 
كاتانيا أوفر حظا من التسيو 
فأنع���ش آمال���ه بالبقاء بعد 
فوزه الكبير على ضيفه باري 

.0-4
ألمانيا

انف���رد باي���ر ليڤركوزن 
امام  بالصدارة رغ���م تعثره 
ضيفه اجلريح كولن بالتعادل 
معه 0-0، فيم���ا عزز ڤيردر 
برمين حظوظه األوروبية بعد 
فوزه عل���ى مضيفه ماينتس 
العنيد 2-1 في املرحلة الرابعة 
والعشرين من الدوري االملاني، 
وبدوره واصل ش���توتغارت 
الذي س���يتواجه مع برمين 
املقبلة، صعوده  في املرحلة 
بقيادة مدربه السويس���ري 
كريستيان غروس الذي تسلم 
االش���راف عليه في ديسمبر 
بدال من ماركوس بابل، وذلك 
بتغلبه على ضيفه اينتراخت 
فرانكفورت 2-1 بفضل تألق 
البرازيلي كاكاو الذي س���جل 
الهدف���ني )41 و45(، فيما كان 
هدف اخلاس���ر م���ن نصيب 

بنجيامني كولر )39(.
الثانية  الدرجة  ان  ويبدو 
ستكون وجهة ه���رتا برلني 
للمرة االولى منذ 1997 وذلك 
بعدما تلقى هزميته اخلامسة 
عشرة هذا املوسم وجاءت على 
يدي ضيفه هوفنهامي بهدفني 
سجلهما السنغالي � الفرنسي 
دمبا با )35( والبوسني وداد 
ايبيس���يفيتش )90(، ليبقى 
قابعا في املركز االخير برصيد 

15 نقطة.
وبدوره خ���رج فرايبورغ 
اخلامس عشر بنقطة ثمينة من 
مباراته مع مضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ بالتعادل بهدف 
للس���نغالي بابيس سيسيه 
)56(، مقابل هدف للهولندي 
رويل بروويرز )72(، واالمر 
ذاته ينطب���ق على نورمبرغ 
الذي تعادل مع مضيفه بوخوم 

0-0 ليصعد الى املركز السابع 
عشر مؤقتا بفارق نقطة عن 

هانوڤر.
فرنسا

بق���ي ليون ضم���ن دائرة 
املنافسة على الصدارة واللقب 
وصعد الى املركز الثاني مؤقتا 
بعد فوزه الصعب على ضيفه 
اجلريح نيس 2-0 في املرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري 
الفرنسي، ويدين ليون بفوزه 
الى األرجنتيني  الرابع عشر 
ليساندرو لوبيز وبافيتمبي 
غوميس اللذين سجال هدفي 
املباراة في الدقيقتني 9 و90، 

ليرفعا رصيد فريق املدرب كلود 
بوييل الى 49 نقطة في املركز 
الثاني مؤقتا بفارق نقطتني عن 
بوردو حامل اللقب واملتصدر 
والذي تأجلت مباراته مع لومان 
بسبب سوء االحوال اجلوية، 
واستعاد موناكو توازنه بعد 
ثالث هزائ���م متتالية بفوزه 
على ضيف���ه بولونيي بهدف 
سجله موسى مازو من النيجر 
الدقيق���ة 41، فيما تغلب  في 
ڤالنس���يان على سانت اتيان 
بهدف ليوه���ان اوديل )76(، 
ليبقي الفائ���زان على آمالهما 
في املنافسة على مركز مؤهل 
الى الدوري األوروبي »يوروبا 

ليغ« املوسم املقبل، كما 
احلال بالنسبة لوريان 
الذي تغلب على ضيفه 
سوش���و بالنتيج���ة 
ذاتها ايضا وس���جله 
سيغاماري ديارا )34(. 
وحقق غرونوبل متذيل 
الترتيب فوزه الثالث 
هذا املوس���م بتغلبه 
على مضيفه نانسي 
بهدف���ني س���جلهما 
يوري���ك رافيه )13 
فاز  فيم���ا  و78(، 
تولوز على ضيفه 
لنس بهدف لكيفن 

دوبوي )56(.

جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو تألق أمام تينيريفي وسجل هدفا من ركلة جزاء 

روني يحمل كأس رابطة األندية االجنليزية احملترفة وسط فرحة زمالئه باللقب         )أ.ف.پ(

)أ.پ(

أرسنال يثأر من ستوك.. وفيورنتينا يواصل عروضه المخيبة.. وليڤركوزن يتعادل مع كولن وبريمن يعزز حظوظه األوروبية

الشياطين الحمر توجوا باللقب على حساب أستون ڤيال

فابريغاس قاد 
أرسنال للفوز على 
ستوك سيتي 
)أ.ف.پ(

عالميةمتفرقات

  ضمنت كندا صدارة ترتيب امليداليات في دورة االلعاب االوملبية 
الش����توية املقامة على أرضها في مدينة فانكوفر، اثر اجنازها الرائع 
ف����ي اليوم اخلامس عش����ر قبل االخير عبر احرازه����ا ثالث ذهبيات 
من أصل س����بع. وحققت كندا 3 ذهبيات لدى الرجال في مس����ابقات 
التزحلق السريع والس����نوبورد والكورلينغ لترفع رصيدها الى 13 
ذهبية بف����ارق 3 ذهبيات عن أملانيا الثانية و4 عن الواليات املتحدة 

ثالثة جدول امليداليات.
 أحرزت االميركي��ة فينوس وليامز املصنفة اولى لق��ب دورة أكابولكو 
املكس��يكية املقامة على األرض الصلصالية في التنس بفوزها الصعب على 

السلوفينية الشابة بولونا هيركوغ. 
 قاد املغربي منير احلمداوي فريقه الكمار حامل اللقب الى املركز 
اخلامس بتسجيله اهداف الفوز على فيتيس ارنهيم 3-0 في املرحلة 

اخلامسة والعشرين من الدوري الهولندي.
 أحرز الياباني ماس��اكازو فوجي��وارا املركز االول في س��باق ماراثون 
طوكيو الدولي بعد ان قطع مس��افة 42.195 كلم في 2.12.19 ساعتني. وكان 

الكيني سليم كيبسانغ أحرز لقب النسخة املاضية.
 صدم فريق نيوجيرزي نيتس صاحب اسوأ سجل في الدوري مضيفه 
بوسطن س���لتيكس متصدر مجموعة االطلسي وأس���قطه 104-96 في 
دوري كرة الس���لة االميركي للمحترفني وأثر غياب دواين وايد للمباراة 
الرابعة على التوالي عن صفوف ميامي هيت، في تلقيه خسارة جديدة 
أمام ميلووكي باكس 71-94 على ملعبه »أميركيان ايرالنيز أرينا« أمام 

18.883 متفرجا.
 فجرت صحيفة »ديلي س��تار« البريطانية مفاج��أة من العيار الثقيل 
عندم��ا أك��دت أن إدارة مان يونايتد بصدد االس��تغناء ع��ن 15 العبا من 
صفوف الفريق مع نهاية املوسم احلالي، بسبب األزمة املالية الصعبة التي 

متر بها عائلة غاليزر املالكة لنادي مان يونايتد.
 أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف الثاني على العالم لقب 
بطولة باركليز دبي للتنس البالغ مجموع جوائزها مليوني دوالر.

 أعلن��ت ش��ركة أبوظب��ي لإلعالن ع��ن حصولها على حق��وق النقل 
احلصرية لبطولة العالم لسيارات فورموال واحد من 2010 وحتى 2012.

أكد اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي لكرة القدم أن 
جون تيري لن يحمل شارة قيادة الفريق مرة أخرى مادام على رأس اجلهاز 
الفني إلجنلترا. وقال كابيللو »جون تيري لن يكون القائد اآلن أو حتى خالل 
كأس العالم.. مادمت في منصب املدير الفني ال أعتقد أن تيري سيحمل شارة 
القائد مجددا«. وأكد كابيللو »هناك سبب وحيد لذلك، املشكلة مع واين بريدج.. 
لم يكن هذا جيدا ألنني طاملا طالبت القائد بأن يكون قدوة للشباب واألطفال 
واجلماهير«. واستدعى كابيللو مدافع ستوك سيتي ريان شوكروس الى تشكيلة 
املنتخب االجنليزي الذي س��يتواجه مع نظيره املصري بطل افريقيا االربعاء 
املقبل على ملعب »وميبلي« في مباراة دولية ودية تدخل ضمن اس��تعدادات 
االول لنهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010. كما اس��تعدى كابيللو ستيفن 
وارنوك )استون فيال( واليتون باينز )ايفرتون( بسبب اصابة ظهير تشلسي 
اشلي كول وغياب مدافع مانشستر سيتي واين بريدج الذي اعتذر عن عدم 
املش��اركة مع املنتخب بعد الفضيحة التي طالت زميله الس��ابق في تشلسي 
واحلالي في املنتخب جون تيري. ومن املتوقع ان يرتدي العب وسط ليڤربول 
ستيفن جيرارد شارة القائد التي جرد منها تيري وذلك لغياب فرديناند الذي 
س��يتحمل هذه املسؤولية خلفا لقائد تشلس��ي.  يذكر ان اجنلترا وقعت في 
نهائيات املونديال ضمن املجموعة الثالثة الى جانب الواليات املتحدة وسلوڤينيا 

واجلزائر. وهنا الالعبون: للمرمى: 
ديڤيد جيمس )بورتسموث( وروبرت 
غرين )وس��ت هام( وجو هارت 
)برمنغهام(.وفي الدفاع: جوليون 
ليسكوت )مانشستر سيتي( وجون 

تيري )تشلسي( وويس براون )مان 
يونايتد( وريان شوكروس )ستوك( 
وماتيو ابسون )وست هام( وستيفن 

وارنوك )استون ڤيال( واليتون 
باينز )ايفرتون(. وللوسط: 
غاريث باري وشون رايت 

)مانشستر سيتي(  فيليبس 
وديڤيد وثيو والكوت )ارسنال( وفرانك المبارد  )تشلسي( 

بيكام )ميالن( وس��تيڤن جي��رارد )ليڤربول( وجيمس ميلنر )اس��تون فيال( 
ومايكل كاريك )مان يونايتد( وس��تيوارت داونينغ )اس��تون فيال(. للهجوم: 
واين روني )مان يونايتد( وجيرماين ديفو وبيتر كراوتش )توتنهام( وواميل 

هيسكي )استون فيال( وكارلتون كول )وست هام(.

كابيللو: مادمت مدربًا فلن يحمل تيري شارة القيادة




