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)رويترز( العبو روما يحتفلون بالفوز الكبير على إنترميالن مع جماهيرهم وفي اإلطار العب مان يونايتد البلغاري دمييتار برباتوڤ يسجل في مرمى بولتون  

)أ.پ( البريطاني جنسون باتون رافعا جائزة سباق ملبورن  

أخبار األندية والنجوم
»NBA« ليكرز يتخطى روكتس في الـ

فيدرر إلى »ثالث« ميامي

فونديمو أول ماراثون برلين

حقق لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب فوزا صريحا 
على هيوسنت روكتس 109 ـ 101 ضمن دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني بعد خسارته القاسية أمام أوكالهوما 

ثاندر.
وقاد الروكي الفرنسي رودريغ بوبوا )22 عاما( فريقه 
داالس مافريكس الى فوز كبير على غولدن ستايت ووريرز 
111ـ  90، وحقق شـــيكاغو بولز فوزا ســـهال على ضيفه 
املتواضع نيوجيرزي نيتس 106 ـ 83، وأنهى بورتالند 
ترايل باليزرز أحالم نيو اورلينز هورنتس بالتأهل الى 
االدوار النهائية وتغلب عليه 112ـ  101، وتغلب يوتا جاز 
على مضيفه واشنطن ويزاردز 103ـ  87 على ملعب االخير 
»فيريزون سنتر«في مباراة تألق فيها ثالثي يوتا التركي 
مهمت أوكور )22 نقطة و11متابعة(، كارلوس بوزر )22 
نقطة و10 متابعات( واملوزع ديرون وليامس 22 نقطة 

و12 متريرة حاسمة.

حقق السويسري روجيه فيدرر املصنف األول فوزا سهال 
علــــى االوادوري نيكوالس البنتي  6 ـ 3 و6 ـ 3 وتأهل الى 

الدور الثالث من دورة ميامي االميركية الدولية للتنس.
وأنهى فيدرر املباراة في 66 دقيقة قبل ان يتخلص من 
البنتي، وبقي الالعب الوحيد ضمن املصنفني الثالثة األوائل، 
وذلك بعد خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني 
أندي موراي حامل اللقب واملصنف ثالثا الذي ســــقط أمام 

االميركي ماردي فيش 4 ـ 6 و4 ـ 6.

احرز االثيوبي اسحيتو فوندميو املركز االول في سباق 
نصف ماراثون برلني الدولي الذي اقيم امس مسجال 1.00.15 
ساعة، ووضع فوندميو حدا لسيطرة كينية على السباقات 
الثمانية السابقة، وجاء الكيني بيتر كيروي ثانيا بفارق 0.01 
ث، واالثيوبي اآلخر ماريغو زويدي ثالثا بفارق 0.08 ث. وفي 
منافسات السيدات، حلت الكينية باساليا كيبكويش اولى 
مسجلة 1.09.43 س، امام مواطنتها اونيس كاليس بفارق 

0.07 ث، واالملانية سابرين موكينوبت بفارق 0.14 ث.

باتون بطل سباق ملبورن للفورموال
أحرز البريطاني جنسون باتون 
العالـــم وســـائق ماكالرين  بطل 
مرسيدس جائزة ملبورن الكبرى، 
العالم  الثانية من بطولة  املرحلة 
لسباقات فورموال واحد على حلبة 

»ألبرت بارك«.
وحافظ باتون )30 عاما( على 
لقب املوســـم املاضي بعـــد قيادة 
سلسلة للسباق الذي شهد حوادث 
عدة، وتقدم على مفاجأة الســـباق 
الپولندي روبت كوبيتســـا سائق 
رينو بفارق 12 ثانية، والبرازيلي 
فيليبي ماسا سائق فيراري بفارق 
14 ثانية، من خالل اختياره الصائب 

لالطارات.
وقطع باتون مسافة 307.574 
كلم )58 لفـــة( بزمن 1.33.36.531 
ساعة ومبعدل سرعة بلغ 197.144 

كلم/ساعة.
وبقي االسباني فرناندو ألونسو 
سائق فيراري وبطل جائزة البحرين 
االخيرة متصـــدرا لترتيب بطولة 
العالم برصيـــد 37 نقطة بحلوله 
رابعا، أمام زميله ماسا )33 نقطة(، 
وأصبـــح باتون ثالثـــا برصيد 31 

نقطة.
أما لدى الصانعني فعززت فيراري 
صدارتها مـــع 70 نقطة مقابل 54 
ملاكالرين و29 ملرسيدس جي بي.

كما دفع االملاني ميكايل شوماخر 
بطل العالم ســـبع مرات وســـائق 
مرســـيدس جي بـــي ثمن حوادث 
الثواني األولى فحل باملركز العاشر 
فدخل املرآب ليبدل جناحه االمامي 
أثناء دخول ســـيارة االمان، نظرا 
للحادث الكبيـــر الذي حصل بني 
االملانـــي نيكو هالكنبرغ ســـائق 
وليامـــس كـــوزوورث والياباني 
كاموي كوباياشـــي سائق ساوبر 
فيراري، كما انسحب السويسري 
سيباســـتيان بوميي سائق تورو 

روسو فيراري.

 مان يونايتد وبرشلونة وشالكه تتربع على الصدارة بجدارة .. ومرسيليا بطل كأس الرابطة بعد غياب منذ عام 1993

 طوني »إمبراطور« روما ويوڤنتوس يهدّئ من روع جماهيره

58 نقطة متقدما بفارق نقطتني عن 
بايرن ميونيخ في حني بقي رصيد 

ليڤركوزن عند 53 نقطة.

فرنسا 

صعد ليون الى املركز الرابع 
مؤقتا بفوزه على غرونوبل 0-2 
الثالثني من  افتتاح املرحلة  في 
بطولة فرنسا على ملعب جيرالن.

ورفع ليون رصيده الى 54 نقطة 
وصعد الى املركز الرابع بفارق 

نقطتني عن بوردو.
وفـــي كأس رابطـــة االندية 
الفرنسية حقق مرسيليا اول لقب 
له في مختلف املسابقات منذ عام 
1993 اثر تغلبه على بوردو 1-3 
في املباراة النهائية التي اقيمت 
بينهما على ســـتاد دو فرانس 
)احدى ضواحي باريس(.وسجل 
السنغالي سليمان دياوارا )61( 
ومارك فالبوينا )67( وشـــامليه 
)خطأ في مرمى فريقه( اهداف 
مرسيليا، وســـاني )85( هدف 

بوردو.

ايبراهيموفيش هدفه الثالث في 
مدى اسبوع، واخلامس عشر له 
هذا املوسم في الدقيقة 63 ليقود 
فريقه الى فـــوز ثمني ويواصل 

الضغط على ريال مدريد.
وفي مباراة ثانية، تعادل ملقة 
مع تينيريفي 1-1. وحقق ريال 
سرقسطة املتواضع فوزا ساحقا 
على ڤالنسيا الثالث 3-0. وتختتم 
اليوم املرحلة بلقاء اتلتيكو بلباو 

مع راسينغ سانتاندر.

ألمانيا

ضـــرب شـــالكه عصفورين 
بحجر واحد عندما احلق مبنافسه 
املباشر باير ليڤركوزن اخلسارة 
بهدفني نظيفني في عقر دار االخير 
املانيا  وانتزع صـــدارة بطولة 
مستغال اخلسارة الثانية لبايرن 
ميونيخ على التوالي والذي سقط 
على ارضه امام جاره اجلنوبي 
شـــتوتغارت 1-2 فـــي املرحلة 
الثامنة والعشـــرين من بطولة 
املانيا. ورفع شالكه رصيده الى 

وفرض مان يونايتد سيطرته 
على مجريـــات اللعب متاما في 
الشوط الثاني واضاف ثالثة اهداف 
منها ثنائية لبرباتوف االول من 
كرة مرتدة من احلارس الفنلندي 
يوسي يوسكيالينن )69(، والثانية 
بلمسة رائعة اثر متريرة من ناني 
)78(، قبل ان يختتم االحتياطي 
دارن غيبســـون التسجيل بكرة 
اصطدمت بالعارضة وتهادت داخل 
الشباك بتمريرة اخرى من ناني 
)82(. الى ذلـــك، تختتم املرحلة 
اليوم بلقاء واحد يجمع مانشستر 

سيتي مع ويغان.

إسبانيا

انفرد برشلونة بصدارة بطولة 
اسبانيا بفوزه الثمني خارج ارضه 
1-0 على مايوركا الرابع والطامح 
الى احتالل مركز مؤهل الى دوري 
ابطال اوروبا املوسم املقبل. ورفع 
برشلونة رصيده الى 74 نقطة 
متقدما بفارق 3 نقاط عن ريال 
مدريد وسجل السويدي زالتان 

وكان اللعب سجاال في الشوط 
االول وتألـــق حارس مرمى مان 
الهولنـــدي ادوين ڤان  يونايتد 
در ســـار في التصدي حملاولتني 
رائعتني لبلوتـــون منقذا فريقه 
من هدفني اكيدين قبل ان يضرب 
مان يونايتد قبل نهاية الشوط 
االول بسبع دقائق عندما عكس 
الويلزي راين غيغز كرة عرضية 
داخل املنطقة من دون اي خطورة 
فحولها مدافع بولتون جي لويد 

صامويل خطأ داخل شباكه.

والثالثني وميلك مان يونايتد 72 
نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
عن تشلسي، وبفارق اربع نقاط 

عن ارسنال.
على ملعب »ريبوك« خاض مان 
يونايتد املباراة في غياب هدافه 
واين روني ومدافعه الدولي ريو 
فرديناند، فلعب البلغاري دمييتار 
براتـــوف وحيدا في خط املقدمة 
وساعده على الطرفني البرتغالي 
لويس ناني واالكوادوري انطونيو 

ڤالنسيا.

االرجنتيني دييغو ميليتو )47(. 
واشرك مدرب انترميالن جوزيه 
المقدوني  مورينيو مهاجمـــه 
غوران بانديف لتعزيز الجبهة 
الهجومية، وبالفعل ضغط فريقه 
على خط دفاع اصحاب االرض 
التعادل بعد  ادراك  ونجح في 
تمريرة متقنة من سنايدر من 
الجهة اليمنى ليغمزهــا ميليتو 
داخـــل الشـــباك )66(. لكــن 
الكلمة االخيرة كانت لفريــق 
العاصمة الذي سجل له مهاجمــه 
لـــوكا طوني هدف  العمــالق 
الفــوز عندمــا تلقى الكرة على 
نقطــة الجــزاء فسيطر عليها 
وسددها فــي المرمى )72(.وفي 
مباراة ثانيــة، تغلب باليرمو 

على بولونيــا 1-3. 

إنجلترا

استعاد مان يونايتد صدارة 
بطولة اجنلترا بفوزه الســـاحق 
على بولتون في عقر دار االخير 
برباعية نظيفة في املرحلة احلادية 

بالهجوم علـــى حافلة الفريق 
قبيل انطالقها من فندق اقامة 
الالعبين الى الملعب ورشقوها 
الجعـــة والبيض.  بقنينـــات 
وتعادل كييڤو مع بارما 0-0، 
وفاز فيورنتينا مع اودينيزي 
4-1، وتعـــادل ليفورنـــو مع 
باري 1-1، وفـــاز نابولي على 
كاتانيا 1-0، وتعادل سمبدوريا 
مع كالياري 1-1، وســـيينا مع 

جنوى 0-0.
وبدأت مبـــاراة انتر ميالن 
وروما بجس نبض لكن روما 
اطلق الرصاصة االولى مستغال 
خطـــأ فادحا لحـــارس مرمى 
انترميـــالن البـــرازي جوليو 
ســـيزار الذي فشل في التقاط 
كرة سهلة سددها االرجنتيني 
نيكوال بورديسو برأسه فتهيأت 
امام دانييلي روسي الذي اعادها 
داخل الشباك مفتتحا التسجيل 

.)17(
 وبـــدأ انترميالن الشـــوط 
القائم من قبل  الثاني باصابة 

المنافسة على  اشعل روما 
لقب بطولة ايطاليا لكرة القدم 
بفوزه على انترميالن المتصدر 
2-1 في لقاء القمة على الملعب 
االولمبي في العاصمة االيطالية 
ضمن المرحلة الثالثين وقلص 
الفـــارق بينه وبين انترميالن 
الى نقطة واحدة. وتجمد رصيد 
انترميالن عند 63 نقطة مقابل 
62 لروما، و59 لميالن. وتعني 
النتيجة ان روما نجح في تقليص 
الفارق عن انترميالن بفارق 13 
نقطة منذ خسارته امامه ذهابا 

في نوفمبر الماضي.
األنبـــاء  وذكـــرت وكالـــة 
االيطاليـــة »أنســـا« ان حافلة 
يوڤنتوس تعرضت لهجوم من 
نحو 100 مشجع لنادي السيدة 
العجوز قبل مباراته مع اتاالنتا 

التي فاز فيها 1-2.
مئـــات  ان  واوضحـــت 
المشـــجعين الغاضبيـــن من 
النتائج التـــي يحققها الفريق 
في الموســـم الحالـــي، قاموا 

حتوم الشكوك حول إمكانية مشاركة العب بايرن 
ميونيخ االملاني الهولندي آريني روبن أمام مان يونايتد 
اإلجنليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم بســــبب اإلصابة. وتعرض روبن إلصابة 
في ربلة الساق )عضلة السمانة( اليسرى في الشوط 
الثاني من املباراة التي خسرها بايرن ميونيخ على 

أرضه أمام شتوتغارت 1 - 2 في الدوري.

أعرب العديد من جماهير نادي برشلونة االسباني لكرة القدم حامل لقب 
بطولة كأس العالم لألندية عن عدم رضاهم عن تعيني جنم الكرة الهولندية 
السابق يوهان كرويف »رئيسا شـــرفيا« للنادي من قبل رئيسه احلالي 
خوان البورتا. وأظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة »بورتو ديبورتيڤو« 
الكاتالونية الرياضية مبوقعها على اإلنترنت أن 66%من قراء الصحيفة، 
والتي عادة ما يكونون جميعا من مشجعي برشلونة، ال يوافقون على هذا 

القرار. ولم يسبق لبرشلونة أن عني »رئيسا شرفيا« له من قبل.

مشاركة روبن مهددة أمام مان يونايتد عدم رضا عن رئاسة كرويف الشرفية

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة 31(

شوسبورت 101مانشستر سيتي ـ ويغان

إسبانيا )المرحلة 29(
اجلزيرة الرياضية +102أتلتيك بلباو ـ راسينغ

فرنسا )المرحلة 30(
اجلزيرة الرياضية 101موناكو ـ أوكسير

أنييستا يغيب أمام أرسنال

 رانييري مستعد لمعركة أعصاب 

 خضيرة يبتعد 4 أسابيع بسبب اإلصابة

أعلن نادي برشلونة اإلسباني أمس إن العبه اندريس 
انييستا تعرض إلصابة في عضلة بالفخذ وسيغيب عن 
مباراة ذهاب دور الثمانية لـــدوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم في ضيافة ارسنال.
واضاف النادي مبوقعه على اإلنترنت ان الالعب الدولي 
اإلسباني خرج وهو يعرج في الشوط الثاني من مباراة 

برشلونة التي فاز فيها على ريال مايوركا 0-1.

قال مـــدرب روما كالوديو رانييري إنه مســـتعد 
لنهاية مرهقة لألعصاب لســـباق الفوز بلقب دوري 
الدرجة االولـــى االيطالي بعدما نجح فريقه روما في 
التغلب على انترميالن 2-1 ويقلص الفارق مع منافسه 
متصدر الترتيب الى نقطة واحدة فقط. وقال رانييري 
لمحطة سكاي »ستكون معركة أعصاب جميلة مع بداية 
المرحلة النهائية«. وأضاف »نحن في حالة جيدة على 
الصعيدين الذهني والبدنــي. يعتقــد الالعبــون أن 
بوســـعنا الفوز باللقب. المباريات المتبقية ستكون 

كلها صعبة«.

اعلن نادي شتوتغارت االلماني امس ان العب الوسط 
سامي خضيرة سيغيب ما بين ثالثة واربعة اسابيع 
عن المالعب بســـبب اصابة في ركبته اليسرى لكنها 
لن تؤثر على مشاركته مع منتخب المانيا في مونديال 
جنوب افريقيا من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين. 
واصيب خضيرة، وهو من اصول تونسية، في المباراة 
التي تغلب فيهـــا فريقه على بايرن ميونيخ 2-1 في 
المرحلة الثامنة والعشـــرين من الدوري، اثر تدخل 
قوي من مهاجم الفريق الباڤاري ميروسالف كلــوزه 

اضطرته الى مغادرة ارض الملعب في الدقيقة 34. 
وكشفت الفحوصات الطبية ان االربطة الداخلية 
للركبـــة قـــد تأثرت لكـــن االمر ال يســـتدعي عملية 

جراحية.


