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 أجرى سيلفس���تر فاريال جناح بورتو واملنتخ���ب البرتغالي لكرة 50
القدم امس جراحة لعالج كسر في الساق، وهو األمر الذي على االرجح 

سيبعده عن نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا.
وتعرض فاريال )25 عاما( لإلصابة خالل التدريب النهائي استعدادا 
ملباراة فريقه أمام بنفيكا في نهائي كأس الدوري البرتغالي، وذكر نادي 
بورتو أن العملية اجلراحية متت بنجاح ولكن سيبتعد عن باقي مباريات 

الدوري احمللي في املوسم احلالي الذي ميتد حتى مايو املقبل.

أصبح املدافع املخضرم كارلوس مارشينا 
أحدث املنضمني إلى قائمة اإلصابات احلافلة 
باألسماء بنادي ڤالنسيا االسباني لكرة القدم، 
وأعلن ڤالنسيا أن مدافع املنتخب االسباني 
سيبتعد عن املالعب لقرابة ثالثة أسابيع بعد 
إصابته بتهتك في العضلة الضامة بس���اقه 

اليمنى.

البرتغال قد تفتقد فاريال في المونديال مارشينا ينضم للمصابين في ڤالنسيا 

هامبورغ يحرم شالكه من انتزاع الصدارة..وريال مدريد »يتعملق« على خيخون.. وميالن يهدر فرصة انتزاع الصدارة

مان يونايتد »ياجبل مايهزك« ليڤربول 

اس����تعاد مان يونايتد حامل اللقب الصدارة من ارسنال بفوزه على 
ضيف����ه ليڤربول 2-1 امس على ملعب اولدترافورد في مانشس����تر في 
قمة املرحلة احلادية والثالثني من بطولة اجنلترا لكرة القدم.ورفع مان 
يونايتد رصيده الى 69 نقطة بفارق نقطتني امام ارس����نال.وهو الفوز 
التاسع عشر ملان يونايتد على ليڤربول في تاريخ املباريات التي جمعت 
بينهم����ا مقابل 10 هزائم و7 تعادالت.وثأر مان يونايتد خلس����ارته امام 
ليڤربول في املباريات الثالث االخيرة بينهما وعزز حظوظه في الدفاع 
عن لقبه للعام الرابع على التوالي وبالتالي االنفراد بالرقم القياسي في 

عدد االلقاب الذي يتقاسمه حاليا مع ليڤربول )18 لقبا(.
في املقابل، زادت محن ليڤربول في س����عيه الى انتزاع انهاء املوسم 
في املركز الرابع املؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا النه بقي خامسا 
برصي����د 51 نقطة بفارق 4 نقاط خلف توتنه����ام الرابع، علما بانه بات 
مهددا بالتخلي عن املركز اخلامس لصالح مانشس����تر س����يتي في حال 
فوز االخير على مضيفه فوالم. ومنح املهاجم الدولي االسباني فرناندو 
توريس التقدم لليڤربول من هجمة بدأها من منتصف امللعب حيث مرر 
الكرة بالكعب الى القائد ستيفن جيرارد ومنه الى الهولندي ديرك كاوت 
املتوغل من اجلهة اليمنى فرفعها عرضية طار لها املهاجم االسباني برأسه 

وأسكنها ميني احلارس الهولندي ادوين فان در سار )5(.
وجنح مان يونايتد في احلصول على ركلة جزاء اثر عرقلة االكوادوري 
انطونيو ڤالنسيا من قبل العب الوسط االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 
فانبرى لها روني وتصدى لها احلارس االسباني ريينا لكنها ارتدت الى 
روني الذي تابعها بسهولة داخل املرمى )12(. وهو الهدف ال� 26 لروني 
في ال����دوري وعزز موقعه في صدارة الئح����ة الهدافني، و33 في جميع 
املسابقات. وجنح بارك في منح التقدم ملان يونايتد بارمتاءة رأسية اثر 
كرة عرضية من اجلهة اليمنى من دارين فليتش����ر )60(. وكان ارسنال 
فاز على جاره وست هام 2 - 0 على الرغم من اكماله الشوط الثاني من 

املباراة بعشرة العبني اثر طرد مدافعه توماس فرمايلن.
وعزز توتنه����ام رصيده في املركز الرابع املؤه����ل الى دوري ابطال 
اوروبا بفوز ثمني خارج ارضه على ستوك سيتي 2 - 1، ورفع توتنهام 

رصيده الى 55 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي اخلامس 
الذي ميلك مباراتني مؤجلتني.

وتابع ايڤرت����ون عروضه اجليدة في اآلون����ة االخيرة وتغلب على 
بولتون بهدفني لالس����باني ميكل ارتيت����ا )72(، اي بعد دقيقة من طرد 
العب بولتون ستايسنون، واجلنوب افريقي ستيڤن بينار )89(. وسقط 
اس����تون ڤيال في فخ التعادل أمام ضيفه ولڤرهامبتون 2 - 2، وتغلب 
سندرالند على برمنغهام 3 - 1. وفاز ويغان اتلتيك على بيرنلي بهدف 
نظيف س����جله الكولومبي هوغو روداليغا في الدقيقة االخيرة. وحقق 

بورتسموث فوزا صعبا على هال سيتي 3 - 2.

إسبانيا

عانى ريال مدريد االمرين لتخطي ضيفه سبورتينغ خيخون املتواضع 
وانتظر حتى الشوط الثاني ليحسم االمور في مصلحته بعد ان تخلف 
في مطلعه ويفوز 3 - 1 في املرحلة الس����ابعة والعش����رين من بطولة 
اس����بانيا. وحقق ريال فوزه التاس����ع على التوالي والرابع عشر على 
أرضه من أصل 14 مباراة، فابتعد مدريد مؤقتا ثالث نقاط عن منافس����ه 
املباش����ر والوحيد على اللقب برشلونة، وخاض الفريق امللكي املباراة 
في غياب صانع العابه البرازيلي كاكا ومهاجمه الفرنسي كرمي بنزمية 

بداعي االصابة.
ووجد ريال مدريد صعوبة في اختراق دفاع س����بورتينغ خيخون 
املنظم في الدقائق ال� 45 االولى، حتى انه تخلف في مطلع الشوط الثاني 
بهدف سجله داڤيد بارال الذي كسر مصيدة التسلل وانفرد باحلارس ايكر 
كاسياس واودع الكرة داخل الشباك )53(، لكن ريال رد التحية مباشرة 
وسجل هدفني في مدى ثالث دقائق، االول عندما سدد النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من حارس 
خيخون وتهيأت امام الهولندي رافايل ڤان در ڤارت الذي تابعها داخل 
الش����باك مستعمال يده )55(. وما لبث ان اضاف تشابي الونسو الهدف 

الثاني الصحاب االرض بكرة رأسية )57(.
وكاد دي ال كويڤ����اس يدرك التعادل لوال براعة كاس����ياس في انقاذ 

مرماه )66(، قبل ان يحس����م االرجنتيني غونزالو هيغوين االمور في 
مصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثالث )68( رافعا رصيده هذا املوسم 
ال����ى 20 هدفا ليحتل املركز الثان����ي متخلفا بفارق هدفني عن زميله في 

منتخب االرجنتني ليونيل ميسي.
والف����وز هو الرابع عش����ر لريال مدريد على ارضه هذا املوس����م في 
ال����دوري احمللي في 14 مباراة خاضها منذ بدايته، وتعرض ديبورتيڤو 
الكورونا خلس����ارة مفاجئة على ارضه امام بلد الوليد بهدفني سجلهما 
اليمان )39( وميدوجنانني )90(، وتغلب خيريز على تينيريفي 2 - 1، 
وتعادل اتلتيك بلباو مع خيتافي 2 - 2. وس����قط أشبيلية الرابع أمام 

مضيفه اسبانيول 0 - 2.

إيطاليا

أهدر ميالن فرصة ذهبية النتزاع الصدارة من جاره وغرميه التقليدي 
انتر ميالن بس����قوطه في فخ التعادل امام ضيفه نابولي 1 � 1 أمس في 

ختام املرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.
ورفع ميالن رصيده الى 59 نقطة مقابل 60 النتر ميالن.

وتخلص كل من سيينا واتاالنتا من املركز األخير، األول بفوزه على 
ضيفه بولونيا بهدف وحيد س����جله االرجنتيني مارسيلو الروندو في 
الدقيقة 10، والثاني على ضيفه ليفورنو الذي تراجع الى املركز األخير، 
بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها سيموني بادوين )14( واالوروغوياني 

ارنيستو خافيير شيفانتون )50( وادريانو فيريرا بينتو )54(.
وأنعش التس����يو آماله في البقاء ضمن اندية الدرجة األولى بفوزه 
الثمني على مضيفه كالياري 2 � 0. وتعادل باري مع بارما 1 � 1، وكييڤو 

مع كاتانيا 1 � 1.
وبات����ت صدارة انتر ميالن في خطر اثر تعادله مع مضيفه باليرمو 
1 - 1. وسجل النتر من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح االرجنتيني دييغو 
ميليت����و في الدقيقة 11 رافعا رصيده ال����ى 17 هدفا في املركز الثاني في 
ترتي����ب الهدافني.  بيد ان كاڤاني منح التعادل لباليرمو � الس����اعي الى 
احتالل املركز الرابع املؤهل الى دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل � في 

الدقيقة 24. وفرص املهاجم املونتينيغري ميركو فوسينيتش نفسه جنما 
ملباراة فريقه روما ضد اودينيزي بتس����جيله ثالثية لفريقه الذي خرج 
فائزا 4 - 2. وحق����ق فيورنتينا فوزا صريحا على جنوى قوامه ثالثة 
اهداف نظيفة تناوب على تس����جيلها سانتانا )4( والبرتو جيالردينو 

)73 من ركلة جزاء( وباباكار )6(.

ألمانيا

حرم هامبورغ ضيفه ش����الكه من انتزاع الص������دارة بت��عادله معه 
2 � 2 أمس في ختام املرحلة الس����ابعة والعش����رين من الدوري األملاني 

لكرة القدم.
وكان شالكه ميني النفس بتحقيق الفوز النتزاع الصدارة من بايرن 
ميونيخ. واكتفى شالكه بنقطة واحدة عزز بها موقعه في املركز الثاني 
برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ، فيما تراجع 

هامبورغ من املركز اخلامس الى السادس برصيد 44 نقطة.
وحقق اينتراخت فرانكفورت مفاجأة ضخمة وأحلق الهزمية االولى في 
عشرين مباراة بضيفه بايرن ميونيخ املتصدر 2 - 1، في حني لم يستغل 
باير ليڤركوزن تعثر الفريق »الباڤاري« لكي ينتزع منه الصدارة ألنه 

سقط سقوطا كبيرا امام مضيفه بوروسيا دورمتوند بثالثية نظيفة.
وتغلب شتوتغارت على ضيفه هانوڤر 2 - 0. وحقق فرايبورغ فوزا 

ثمينا على ماينتس 1 - 0.

فرنسا

تصدر اوكسير مؤقتا ترتيب الدوري الفرنسي بفوزه الصعب على 
لومان 2 - 1 في املرحلة التاس����عة والعش����رين. ورفع اوكسير رصيده 
ال����ى 55 نقطة مقابل 53 لكل من ب����وردو ومونبلييه. وتغلب رين على 
تول����وز 4 - 1. وزاد نيس من جراح باريس س����ان جرمان بفوزه عليه 
بهدف س����جله رميي )80(. وتغلب بولون على لوريان بهدفني سجلهما 
مارك )14( وكوش����يلني )52 خطأ في مرمى فريقه(. وتعادل غرونوبل 

مع موناكو سلبا، ولنس مع سوشو بالنتيجة ذاتها.

أخبار األندية والنجوم

مورينيو لتدريب ليفربول
ذكرت صحيف����ة »ذا نيوز أوف ذا وورل����د« االنجليزية أن 
مدرب انتر ميالن البرتغالي جوزيه مورينيو قد يصبح المدرب 
الجديد لليڤربول االنجليزي في الموسم المقبل خلفا لالسباني 

رافائيل بنيتيز.

ناني: على جيرارد ترك »الحمر« 
يرى العب مان يونايتد البرتغالي لويس ناني أنه يجب ان 
يترك العب ليڤربول ستيفن جيرارد ناديه إذا أراد الفوز ببطولة 
الدوري اإلجنليزي السيما مع اقترابه من عامه ال�30، وأوصاه 
بأهمية النظر بدقة في خياراته الصيف املقبل إذا كان جادا في 
الفوز بلقب الدوري اإلجنليزي، بعد أن أثبت ليڤربول فش����له 

من جديد بالفوز بهذا اللقب.

فيرغسون ينتقد عدم معاقبة جيرارد
شن مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس فيرغسون 
هجوما عنيفا على احتاد كرة القدم اإلجنليزي لعدم اتخاذه 
قرارا رادعا فيما يخص معاقبة جنم ليڤربول ستيفن جيرارد، 
ووصف ما يعتبره االحتاد )النظام التأديبي( معيبا ومليئا 

بالقرارات املخجلة.

العب تشارلوت تايسون تشاندلر يسجل 
»دنك« حتت أنظار العبي ميامي   )أ.پ(

واصل بوسطن سلتيكس متصدر مجموعة 
األطلس���ي مسلسل نتائجه الطيبة وتغلب على 
مضيف���ه داالس مافريكس متص���در مجموعة 
اجلنوب الغربي 102 � 93 في دوري كرة الس���لة 
االميركي للمحترفني على ملعب »أميريكان ايرالينز 
سنتر«في داالس، ولم يكن مصير دنفر ناغتس 
متص���در مجموعة الش���مال الغربي أفضل على 
أرضه، اذ س���قط أمام ضيف���ه ميلووكي باكس 
وصيف املجموعة الوسطى 97 � 102، وحقق يوتا 
جتز وصيف مجموعة الشمال الغربي فوزا سهال 
على ضيفه نيو اورليانز هورنتس 106 � 86، وفي 
باقي النتائج، فاز شيكاغو بولز على فيالدلفيا 
سفنتي سيكس���رز 98 � 84 وتورونتو رابتورز 
على نيوجيرزي نتس 100 � 90 وميامي هيت على 
تشارلوت بوبكاتس 77 � 71 وممفيس غريزليز 

على غولدن ستايت ووريرز 123 � 107.

)ا.ف.پ( )رويترز(العب ليڤربول االسباني فرناندو توريس يسجل برأسه في مرمى مان يونايتد  جنم مان يونايتد وين روني يقفز عاليا فرحا بهدفه في مرمى ليڤربول 

»NBA« بوسطن يسقط داالس في الـ


