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يغيب الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش مهاجم برش���لونة االسباني أمام 50
ضيفه ارسنال االجنليزي في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
الثالثاء املقبل، بعد تعرضه لتمزق في ربلة س���اقه اليمنى قبل مباراة فريقه 
مع اتلتيك بلباو في افتتاح املرحلة الثالثني من الدوري االسباني، بحسب ما 

ذكر املوقع الرسمي للنادي.
وقال مدرب الفريق جوس���يب غوارديوال: »سيكون من الصعب ان يشارك 

في املباراة. لقد عانى بعض املشاكل بعد مباراة لندن«.

إبراهيموڤيتش يغيب أمام أرسنال

ق« يوڤنتوس  برشلونة ترّبع على »الليغا«.. وأودينيزي »مزَّ
انفرد برشلونة حامل اللقب بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير 
على ضيفه اتلتيك بلباو 4 - 1 في افتتاح املرحلة الثالثني 

من الدوري االسباني لكرة القدم.
وضغط برشلونة منذ البداية بحثا عن التسجيل، لكنه 
انتظر الدقيقة 27 ليحقق ذلك عندما مرر املدافع الفرنس���ي 
اريك ابيدال كرة عرضية زاحفة داخل املنطقة فتابعها جيفرن 
سواريز داخل املرمى اخلالي، وأضاف بويان كركيتش الثاني 
عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من القائد كارليس بويول 
فتوغل داخل املنطقة وس���ددها بيمناه على يسار احلارس 

غوركا ايريزوز مورينو )40(.
وتابع برش���لونة افضليته في الش���وط الثاني وجنح 
كركيتش في اضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه 
عندما تلقى كرة من ابيدال داخل املنطقة فسددها بقوة في 

الزاوية اليمنى البعيدة ملرمى اتلتيك بلباو )59(.
وختم االرجنتين���ي ليونيل ميس���ي مهرجان االهداف 
بتسجيله الهدف الرابع من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية 
من بيدرو )67( رافعا رصيده الى 26 هدفا في صدارة الئحة 

الهدافني.
وهو الفوز اخلامس على التوالي لبرشلونة في الدوري 
وال� 24 هذا املوسم فرفع رصيده الى 77 نقطة بفارق 3 نقاط 

عن شريكه السابق غرميه التقليدي ريال مدريد.
في مباراة ثانية، واصل سرقسطة انتفاضته في سعيه 
الى االبتعاد عن املنطقة املؤدية الى الدرجة الثانية بفوزه 
املستحق على ضيفه ملقة بهدفني نظيفني سجلهما دانيال 

بونزيو )45( والتش���لي هومبرتو سوازو 
)75(. وحقق أش���بيلية فوزه االول بعد 

س���ت مباريات لم يعرف فيها طعم 
الفوز على حساب ضيفه تينيريفي 

3 - 0 ليصعد مؤقتا الى املركز 
الرابع، ويحقق املدرب اجلديد 

أنطونيو ألڤاريز فوزه االول مع الفريق االندلسي.

 إنجلترا

قاد الدمناركي نيكالس بندتنر ارسنال لفوز متأخر على 
ضيفه ولڤرهامبتون في املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري 
االجنليزي بتسجيله هدف املباراة الوحيد في الدقيقة اخلامسة 
من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية اثر عرضية من الفرنسي 
باكاري سانيا، ليستعيد توازنه بعد تعادله في املرحلة السابقة 
مع برمنغهام )1 - 1( ويبقى في دائرة الصراع على اللقب ألنه 
اصبح على بعد نقطة من مان يونايتد وثالثة من تشلس���ي. 
ورفع ارسنال الذي لعب متفوقا عدديا على ولڤرهامبتون بعد 
طرد كارل هنري في الدقيق���ة 60، رصيده الى 69 نقطة في 
املركز الثالث بفارق ثالث نقاط عن مانشستر وخمس عن جاره 
تشلسي املتصدر. واسدى سندرالند خدمة ملانشستر سيتي 
بفوزه على ضيفه توتنهام الرابع 3 - 1. واستغل مانشستر 
سيتي خس���ارة توتنهام وانتزع منه املركز الرابع واالخير 
املؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل، بفوزه 
الساحق على مضيفه بيرنلي 6 - 1. ونفض استون ڤيال عنه 
غبار اخلسارة املذلة في املرحلة السابقة امام تشلسي )1 - 7( 
بفوزه على مضيفه بولتون بهدف س���جله آشلي يانغ )11(. 
وعمق ستوك س���يتي جراح ضيفه هال سيتي بالفوز عليه 
2 - 0، فيما اصبح بورتس���موث منطقيا في الدرجة االولى 
بعد تعادله مع ضيفه بالكبيرن 0 - 0 في مباراة لعب خاللها 
بعشرة العبني بعد طرد 
انطوني  البلجيك���ي 

فاندن بوري )68(.

إيطاليا

أهدر يوڤنتوس فرصة اللحاق بباليرمو 
وسمبدوريا الى املركز الرابع بسقوطه املذل 
امام اودينيزي بثالثية نظيفة في املرحلة 
الثانية والثالثني من الدوري االيطالي تناوب 
على تسجيلها التشيلي اليكسيس سانشيز 
)9( وسيموني بيبي )65( وانطونيو دي 
ناتالي )77( معززا موقعه في صدارة الئحة 
الهدفني برصيد 22 هدفا. وتراجع يوڤنتوس 

الى املركز السابع بعدما جتمد رصيده عند 48 نقطة مقابل 32 
الودينيزي الذي صعد الى املركز السادس عشر.

وفي املانيا وضمن مباريات املرحلة التاسعة والعشرين، 
أنعش هرتا برلني صاحب املركز االخير آماله في البقاء بفوزه 
الكبير على مضيفه كولن بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها 

البرازيليان رافائيل )26 و45( وسيسيرو سانتوس )75(.

فرنسا

انتزع ليون الصدارة من بوردو املتصدر وحامل اللقب 
بف���وزه الثمني على مضيفه رين 2 - 1، وخس���ارة الثاني 
املفاجئة امام ضيفه نانس���ي بالنتيجة ذاته���ا في افتتاح 
املرحلة احلادية والثالثني من الدوري الفرنسي لكرة القدم. 
ورفع ليون رصي���ده الى 57 نقطة مقابل 56 لبوردو الذي 
ميلك مباراتني مؤجلتني، لكنه تراجع الى املركز الثالث تاركا 
الثاني الى شريكه السابق في الصدارة مونبلييه املتعادل 

مع ضيفه موناكو 0 - 0.

رأس بندتنر أهدى الفوز ألرسنال.. وليون »أزاح« بوردو من الصدارة

 وودز يعود
بعد غياب 4 أشهر

يعود نجم الغولف االميركي تايغر 
وودز الى المنافسات بعد غياب نحو 
أربعة اشهر بسبب فضيحة »خيانته 
لزوجته« فيشارك في بطولة اوغوستا 
للماس���ترز في جورجيا التي تنطلق 

اليوم.
المنافسات منذ  ويبتعد وودز عن 
ديس���مبر الماضي بعد انتش���ار خبر 
عالقاته الغرامية، حيث اعلن في حينها 
انه سيبتعد لفترة لالهتمام بعائلته، اذ 

ان زوجته كانت طلبت الطالق.
واعترف وودز بإقامة عالقة مع اكثر 
من عشر نساء، ثم اعتذر من زوجته 
ومن جمهوره مشيرا الى انه »قام بأمور 
سيئة ويتحمل مسؤوليتها«، وأوضح 
في مقابلة تلفزيونية مؤخرا انه كان 

»يعيش كذبة«.

 أوكالهوما إلى البالي أوف
»NBA«  الـ

ضرب أوكالهوما ثاندر عصفورين بحجر واحد عندما 
هزم داالس مافريكس متصدر مجموعة اجلنوب الغربي 
121-116 وتأهل الى بالي أوف دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني في كرة السلة. وأوقف ميلووكي باكس سلسلة 
من 10 انتصارات لفينيكس صنز عندما أسقطه 98-107. 
واقترب ميامي هيت من حج���ز مكان له في البالي أوف 
للموس���م الثاني على التوالي بعد تغلبه على مينيسوتا 

متبروولفز 84-97.
وحافظ تورونتو رابتورز على اماله بالتأهل بتغلبه 
على مضيفه فيالدلفيا س���فنتي سيكسرز 128-123 بعد 
التمديد. وفي باقي املباريات، فاز نيوجيرزي نتس على 
نيو اورلينز هورنتس 115-87 وبورتالند ترايل باليزرز 
على س���اكرامنتو كينغ���ز 98-87 واتالنتا هوكس على 
ديترويت بيستونز 91-85 وشيكاغو بولز على تشارلوت 
بوبكاتس 96-88 ودنفر ناغت���س على لوس اجنيليس 

كليبرز 90-98 

 غيبتك لو هي دقيقة.. صدمة 
عبداهلل العنزي 

ملَّ عالم الفيزياء اينشتاين كثرة احملاضرات التي يلقيها في اجلامعات 
من أجل توضيح نظريته النسبية، فأخذ يتذمر لسائقه من هذا االمر. 

وبينما يسيران نحو احدى اجلامعات، اقترح عليه السائق ان يقوم 
هو بدوره ويلقي احملاضرة بدال منه نظرا للتشابه الكبير بينهما، 
وملعرفة السائق مبا سيقوله اينشتاين لكثرة حضوره احملاضرات، 
فأعجب االخير بالفكرة وتبادال األدوار. وبينما احملاضرة في أوج 
نقاشاتها سأل بروفيسور السائق )الذي يقوم بدور اينشتاين(، 
سؤاال محرجا عن النظرية النسبية فلم يجد السائق اال ان يقول 
للبروفيسور »سؤالك هذا ساذج إلى درجة أنني سأكلف سائقي« 
وهو اينش��تاين الذي يجلس في الصف��وف اخللفية بالرد عليه. 

وسؤال جماهير مان يونايتد بعد السقوط املرير في »اولدترافورد« 
امام تشلس��ي 1-2، عمن سيعوض غياب الرائع واين روني في لقاء 

اياب دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ االملاني »لن يجيب عليه 
السير اليكس فيرغسون، فهو يعلم ان من في الصفوف اخللفية »مقاعد 
البدالء« لن يستطيع ان يترجم االجابة على ارض ملعب اولدترافورد«.

فرؤي��ة خروج الول��د الذهبي مصابا من ملعب »اليانت��س ارينا« معقل بايرن 

ميونيخ لم تؤلم محبي الش��ياطني احلمر فقط، بل آملت كل االجنليز الذين 
مين��ون النفس ف��ي ان يقود روني منتخب االس��ود الثالثة الى اللقب 
العاملي الصيف املقبل ف��ي املونديال االفريقي، فما يقدمه روني في 
الفترة احلالية مع النادي او املنتخب على حد س��واء هو ضرب من 
اخليال، فالالعب الذي كان يوما ما أعجوبة اجنليزية ملهاراته رغم 
صغر سنه اصبح اآلن اعجوبة لكونه يجيد اللعب في كل املراكز 
وبقوة وندية عالية، حيث س��جل ال��ى اآلن 31 هدفا في مختلف 

املسابقات ملان يونايتد.
كل جماهير املان كان��وا حتى وقت قريب مينون النفس في 
حتقيق اجنازين تاريخيني محليا، االول احراز اللقب الرابع للدوري 
على التوالي كأول فريق يحقق ذلك، والثاني االنفراد بعدد ألقاب 
الدوري عن الغ��رمي التقليدي ليڤربول »18 لقبا لكل منهما« ولكن 

اصابة روني قد تعجل كثيرا بتحطيم هذه االمنيات.
س��ئلت الروائية الرائعة اغاثا كريستي عن سبب زواجها من عالم 
آثار فقالت »كلما كبرت ازددت قيمة عنده«، ولو س��ئل فيرغسون اآلن 
ع��ن تعاقده مع روني لقال »تعاقدت معه لهذه الفترة بالذات، ال ألراه يغيب 

عن مواجهة بايرن احلاسمة«.

عالميةمتفرقات

 قال كارلو أنشيلوتي املدير الفني لتشلسي اإلجنليزي 
إن فريقه أصبح اآلن املرشح األوفر حظا للتتويج بلقب 
الدوري اإلجنليزي هذا املوس���م، وذلك بعد تغلبه على 
مضيفه مان يونايتد حامل اللقب 1-2 في املرحلة الثالثة 

والثالثني من املسابقة.
 ثأر املالكم البريطاني برنارد هوبكينز من مواطنه روي 
جونز بع��د 17 عاما وتغلب عليه بالنقاط في النزال الي اقيم 

بينهما في الس فيغاس في الوزن خفيف الثقيل.
 حذر مدرب روما كالوديو رانييري انترميالن متصدر 
الدوري االيطالي من أن فريقه لن يكون منافسا هينا في 
املراحل األخيرة من املسابقة بعدما حققت الفرق الثالثة 
الت���ي تنافس على اللقب الف���وز، وقال رانييري حملطة 
س���كاي التلفزيونية بعدما جنح روما في زيادة سجله 
اخلالي من الهزمية الى 22 مباراة متتالية »يجب أن نظل 

نحاول الفوز مبباراة تلو األخرى«.
 احتف��ظ املالكم البريطاني ديڤيد هاي بلقبه بطال للعالم 
للوزن الثقيل في املالكمة حس��ب تصنيف اجلمعية العاملية 
بعد ان اسقط منافسه األميركي جون رويز في تسع جوالت 
في مدينة مانشستر االجنليزية، وكان هاي أحرز اللقب في 
نوفمبر املاضي في نورمب��رغ األملانية بفوزه على العمالق 
الروسي نيكوالي فالويف بالنقاط، ويرغب هاي في مواجهة 
االخوين كليتشكو، فيتالي بطل العالم حسب املجلس العاملي 
للمالكمة، وفالدميير بطل العالم حسب االحتاد الدولي واملنظمة 

العاملية للمالكة.
 خسر منتخب جنوب أفريقيا مستضيف نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم م���ن 11 يونيو حتى 11 يوليو املقبلني 
امام فريق من احتياطيي س���انتوس البرازيلي 1-2 في 
مباراة ودية في س���او باولو.سجل مفيال هدف جنوب 
أفريقيا، ومارس���يلو وبريتنر هدفي سانتوس، ويلعب 
منتخب جنوب افريقيا بقيادة املدرب البرازيلي كارلوس 
البرتو باريرا في مونديال 2010 ضمن املجموعة االولى 

الى جانب فرنسا واملكسيك واالوروغواي.
 أكد حارس مرمى املنتخب األملاني لكرة القدم سابقا أوليفر 
كان أنه ليس مهتما بتولي منصب تدريبي أو أي عمل إداري 

يتعلق مبنتخب أملانيا في املستقبل القريب.
 أعلن نادي سان لورينزو االرجنتيني أن مدربه دييغو 
سيميوني استقال من منصبه بعد الهزمية 1-0 على أرضه 
أمام جيمناسيا البالتا في الدوري االرجنتيني لكرة القدم 

وهي اخلسارة السابعة للفريق في 12 مباراة.

ابتسم احلظ لالملاني سيباستيان 
ڤيتيل سائق ريد بول رينو، فأحرز 
املرك���ز االول ف���ي جائ���زة ماليزيا 
الثالثة من بطولة  الكبرى، املرحلة 
العالم لسباقات فورموال واحد، على 
حلبة سيبانغ القريبة من كواالملبور، 
وأقيم السباق في أجواء صافية على 
عكس التجارب الرسمية التي أغرقتها 
األمطار فبلغت احل���رارة 32 درجة 
مئوي���ة وحرارة احللب���ة 44 درجة 
مئوية، وقطع ڤيتيل مسافة 310.408 
كلم )56 لفة( بزمن 1.33.48.412 ساعة 
ومبعدل س���رعة بلغ 198.541 كلم/

ساعة، متقدما على زميله في الفريق 
االسترالي مارك ويبر واألملاني نيكو 

روزبرغ سائق مرسيدس جي بي.
الس���ادس لڤيتيل  الف���وز  وهو 
والسابع لريد بول في بطولة العالم، 
كما انه حقق أول ثنائية له منذ جائزة 

أبوظبي عام 2009.
ورفع ڤيتيل رصيده الى 37 نقطة 
في ترتيب بطولة العالم للسائقني في 
املركز الثالث بالتساوي مع االسباني 
فرنان���دو الونس���و الوصيف الذي 
ترك الصدارة لزميل���ه في فيراري 
البرازيلي فيليبي ماسا صاحب 39 
نقطة. وأثمرت ثنائية ريد بول صعود 
الفريق الى املركز الثالث في ترتيب 
الصانعني، برصيد 61 نقطة، خلف 
فيراري )76( وماكالرين مرسيدس 

)أ.پ()66(. السائق األملاني سيباستيان ڤيتيل رافعا كأس سباق ماليزيا 

نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي 
يشير إلى هدفه في مرمى بلباو        )أ.پ(

رونالدو: أحب أن أكون رونالدو
يواصل جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
تعبيره عن السعادة الغامرة التي يعيشها مع الفريق امللكي، 
لكن أغلى العب في العالم مازال يواصل ردوده اجلميلة 
املثيرة إعالميا والتي صنعت منه واحدا من أهم األسماء في 
عالم كرة القدم. رونالدو أجاب عن سؤال مراسل التلفزيون 
االس��باني »هل حتب أن تكون رونالدو؟«، بقوله: »أحب 
هذا وأتطلع ألن أبقى أحبه مس��تقبال«. وأضاف: »أفكر 
دوما باألفضل فلدي عقلية انتصار وأتطلع للمس��تقبل 
وهذا أمر غير سهل«. وفي ذلك احلوار الصريح لرونالدو 
حتدث عن اإلعالم ومحاولة نش��ر بعض األكاذيب عنه 
»هذه ضريبة الش��هرة فالتركي��ز اإلعالمي أمر طبيعي 

وكذلك وجود بعض األكاذيب«.

ڤيتيل بطل سباق ماليزيا للفورموال واحد


