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)رويترز(العب أوكالهوما راسل ويستبروك يتطاول للتسجيل مبواجهة المار أودوم

نجم ريال مدريد البرازيلي كاكا عاد فعادت معه األهداف والفرحة )أ.پ(

تشهد أجواء نادي بايرن ميونيخ األملاني 
عالمات استفهام حول حالة العبي قلب الدفاع 
مارتني دمييكليس ودانييل ڤان بوتني قبل اللقاء 
املرتقب أمام ليون الفرنسي يوم الثالثاء املقبل 
في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري 
أبطال أوروبا.وتعرض كال الالعبني لإلصابة خالل 
مشاركتهما في املباراة التي انتهت بتعادل بايرن 

ميونيخ أمام مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
1 ـ 1 في املرحلة الثانية والثالثني من الدوري 
األملانـــي  وقال لويس ڤان غـــال املدير الفني 
لبايرن ميونيخ »شهدت املباراة أحداثا درامية 
بإصابة الالعبني، وأضاف »أمتنى أن يكون أحد 
الالعبني اليوم االثنني على األقل الئقا للمشاركة 

امام ليون«، 

إصابة ديميكليس وڤان بويتن تقلق »الباڤاري«
عبر الدولي االسباني هداف ليڤربول 
االجنليزي عن تخوفه من التعرض للمزيد 
من االصابات بحال بقي محترفا في الدوري 
االجنليزي املمتاز. وقال توريس »ال اجرؤ 
على تصور احلالة التي ســـأكون فيها 
بعد خمسة أو ســـتة أعوام من االن اذا 

بقيت هنا.

توريس يخشى على مستقبله

فوز يوفنتوس على باري بثالثية.. وميالن خسر من باليرمو.. وسقوط مذل لهامبورغ أمام هوفنهايم

 كاكا »ملك« سرقسطة.. وتشلسي »سبع« أمام ستوك سيتي 
جنح ريال مدريد في انتزاع فوز صعب أمام 
سرقسطة 2-1، في املرحلة الرابعة والثالثني من 
الدوري االسباني لكرة القدم، بفضل جنمه البرازيلي 
كاكا العائد من االصابة فيما حقق برشلونة املتصدر 
وحامل اللقب فوزا سهال على ضيفه خيريز الوافد 

اجلديد وصاحب املركز األخير 1-3.
وجنح راوول غونزاليز في افتتاح التسجيل 
بعد ان ســـدد رونالدو كرة عادت من الدفاع الى 
القائـــد املخضرم الذي أعادها بحرفنة من زاوية 

ضيقة الى الشباك )50(.
 واســـتطاع صاحـــب االرض ادراك التعادل 
بواسطة ادريان كولونغا املعار من فريق الدرجة 
الثانية ريكرياتيفو هويلفا بعد ان كسر مصيدة 
التسلل وانفرد باحلارس ايكر كاسياس ووضع 

الكرة في مرماه )61(.
ودفع التشيلي مانويل بلليغريني مدرب 
الفريق امللكي بالبرازيلي ريكاردو كاكا 

بدال من االرجنتيني فرناندو غاغو.
وفك كاكا العقدة وحل اللغز بعدما 
تلقى كرة داخل املنطقة من رونالدو 
تابعهـــا زاحفة على ميني احلارس 
غاغو )83( رافعـــا رصيده الى 8 

أهداف.
وحقق ڤالنســـيا الثالث فوزا 
ضئيال لكنه مهـــم على ضيفه 
ديبورتيفو ال كورونا بهدف 
وحيد ســـجله دافيد فيا 
من ركلة جزاء )34(. 
ورفع فيـــا رصيده 
الى 22  الشخصي 
البطولة  هدفا في 
احلاليـــة، ورصيد 
فريقه الـــى 62 نقطة 
مقابل 44 للخاسر. وتختتم 
اليوم االثنني بلقاء  املرحلة 
وحيـــد يجمع اوساســـونا 
اتلتيك بلباو. وذلك في  مع 
الساعة 10 مســـاء بتوقيت 
الكويت على قنـــاة اجلزيرة 

الرياضية +2.

 إيطاليا 

بقي يوڤنتوس »حســـابيا« في دائرة 
الصراع على املركز الرابع املؤهل الى 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل بعد 
فوزه على ضيفـــه باري 3 ـ 0 امس 
على امللعب االوملبي في تورينو في 
املرحلة اخلامسة والثالثني من الدوري 

االيطالي.
ويدين فريق »الســـيدة العجوز« 
بفوزه السادس عشر هذا املوسم الى 
البديل فينتشـــينزو ياكوينتا الذي 
سجل هدفني، كما لعب دورا اساسيا 

في الهدف الثالث الذي سجله القائد اليساندرو 
دل بييرو من ركلة جزاء.

وأصبحت حظـــوظ فيورنتينا ضئيلة جدا 
حلجز مقعده في »يوروبا ليغ« املوسم املقبل بعد 
ســـقوطه على ارضه امام كييڤو 2 ـ 0. واقترب 
اودينيزي خطوة اضافية من منطقة االمان بعدما 
عمق جراح ضيفه سيينا التاسع عشر قبل األخير 

بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف. 
وحذا كل من التسيو وبولونيا حذو اودينيزي 
بعد عودة األول من ملعب »لويجي فيراريس« 
اخلاص مبضيفه جنوى بفوز ثمني بهدفني مقابل 
هـــدف والثاني على ضيفه بارمـــا 2ـ  1. وتأجل 
هبوط ليفورنو متذيل الترتيب بعدما حقق فوزه 
السابع هذا املوســـم وجاء بنتيجة كبيرة على 

ضيفه كاتانيا بثالثة أهداف.
وكان انتـــر ميالن حامل اللقب في املواســـم 
االربعة الســـابقة قد استعاد الصدارة مؤقتا من 
روما اثر فوزه الكبير على ضيفه اتاالنتا برغامو 
3-1. وفي مباراة ثانية، فاز باليرمو على ضيفه 

ميالن 1-3.

 إنجلترا

استعاد تشلســـي الصدارة من مان يونايتد 
حامل اللقب بعد فوزه الساحق على ضيفه ستوك 
سيتي 7 ـ 0، فيما اشـــتعل الصراع على املركز 
الرابع املؤهل الى مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
املوســـم املقبل بعد فوز استون ڤيال على جاره 
وضيفه برمنغهام 1 ـ 0، وليڤربول على مضيفه 
بيرنلي 4 ـ 0 امس في ختام املرحلة السادســـة 

والثالثني من الدوري االجنليزي.
على ملعب »ستامفورد بريدج«، نفض تشلسي 
عنه غبار خسارته في املرحلة السابقة امام جاره 
اللندني توتنهـــام )1 ـ 2( بافضل طريقة ممكنة 
وتربع مجددا على الصدارة بفارق نقطة عن مان 
يونايتـــد الذي فاز اول مـــن امس على توتنهام 
بالذات 3 ـ 1 ويدين فريق املدرب االيطالي كارلو 
انشيلوتي بفوزه امس الى العاجي سالومون كالو 
وفرانك المبارد، اذ سجل األول ثالثية فيما أضاف 
الثاني هدفني. وأضاف البديل دانيال ستاريدج 
الهدف الســـادس )87(، قبل ان يختتم الفرنسي 

فلوران مالودا )89(.
وفاز استون ڤيال على جاره وضيفه برمنغهام 
1ـ  0، سجل جيمس ميلنر )83( هدف استون ڤيال 
ليرتفع رصيده الى 64 نقطة في املركز اخلامس 

بفارق األهداف عن توتنهام الرابع.
وعلى ملعب »تورف مـــور«، ابقى ليڤربول 
ايضا على آماله بالتواجد في املسابقة األوروبية 
العريقة املوسم املقبل وأكد عودة مضيفه بيرنلي 
الـــى الدرجة األولى بعد الفـــوز عليه 4 ـ 0 في 
الشوط الثاني. ويعود الفضل في هذا الفوز الى 
القائد ستيفن جيرارد الذي سجل الهدفني االولني 
)52، 59(. واضاف االرجنتيني ماكسي رودريغيز 
الثالث )74( قبل ان يختتم الهولندي راين بابل 

املهرجان التهديفي )90(. ورفع فريق »احلمر« 
رصيده الى 62 نقطة في املركز السابع لكن بفارق 
نقطتني فقط عن كل من توتنهام واستون ڤيال. 

وفاز ايڤرتون على فوالم 2 ـ 1.
وكان أرسنال قد تعادل على أرضه أمام مانشستر 
سيتى سلبا ليرفع رصيده إلى 72 نقطة في املركز 
الثالث مقابل 63 نقطة ملانشستر سيتي في املركز 
اخلامس. ونفذ وست هام القابع على حافة الهبوط 
بجلده بفوزه على ضيفه ويغان 3-2 في احد لقاءات 

الصراع على الهروب من اسفل القائمة.

 ألمانيا

تعـــرض هامبورغ خلســـارة مذلة على ارض 
مضيفـــه هوفنهامي 1 ـ 5 امس في املرحلة الثانية 
والثالثني من الدوري االملانـــي. وفاجأ هوفنهامي 
ضيفه بهدفني مبكرين في الدقائق العشر األولى 
سجلهما البوســـني وداد ايسيبيڤيتش )2، 10(. 
وسجل النيجيري تشـــينيدو اوباسي اوغبوكي 
الهدف الثالث )31(. وفي الشـــوط الثاني، قلص 
هامبورغ الفارق مسجال هدفا عبر روبرت تيشيه 
)65(. واضاف اوغبوكي الهدف الرابع)72(، واختتم 
البوسني ســـياد صاحلوڤيتش املهرجان بالهدف 
اخلامس )76(. ورفـــع هوفنهامي رصيده الى 38 

نقطة مقابل 48 لهامبورغ.
وفي مباراة ثانية، أحلق فرايبورغ هزمية غير 
متوقعة بضيفه ڤولفسبورغ حامل اللقب بهدف 
وحيد سجله الدولي الكونغولي سيدريك ماكيادي 
)38(. وهرب فرايبـــورغ موقتا من دائرة اخلطر 
بعدمـــا رفع رصيده الـــى 31 نقطة، وأبقى رصيد 

ڤولفسبورغ عند 46 نقطة في املركز الثامن.
وكان ڤيردر برمين قد فاز على ضيفه كولن بهدف 
متأخر من ركلة جزاء سجلها تروسنت فرينغز بنجاح 
)91(. ورفع ڤيـــردر برمين رصيده الى 75 نقطة 
وبقي متقدما بفارق األهداف على باير ليفركوزن 
الذي ابتعد عن املنافســـة على اللقب بعد تصدره 

الترتيب حتى فترة قليلة سابقة.
وضمن كايزرســـالوترن عودتـــه الى الدرجة 
 االولـــى للمرة األولـــى منذ 2006 بعـــد النتائج 
التي سجلت في نهاية االسبوع اجلاري في الدرجة 
الثانية. وكان كايزرســـالوترن سقط امام ضيفه 
هانزا روســـتوك 0-1، إال ان فرانكفورت قدم له 

خدمة بتعادله مع مالحقه اوغسبورغ 1-1.

 فرنسا

عمق لوريان جراح ضيفه بوردو حامل اللقب 
بفوزه عليه 1-0، وصعد ليل الى املركز الثالث 
بفوزه على مضيفه لومان 2-1 في افتتاح املرحلة 
الرابعة والثالثني من الدوري الفرنسي. وسقط 
سوشـــو ســـقوطا كبيرا على ارضه امام الوافد 
اجلديد بولون 0-3. وتخلف باريس سان جرمان 
علـــى ملعبه بارك دي برانـــس أمام رين بهدف 
جليروم لوروا )32( قبـــل ان يدرك له التعادل 

غييوم هوارو )64(.

 خسارة ثانية لليكرز في الـ »بالي أوف«
ســـقط لوس اجنيليس ليكرز للمباراة الثانية 
على التوالي أمام أوكالهوما سيتي ثاندر 110-89 
ضمن »بـــالي اوف« الدوري األميركي للمحترفني 
في كرة السلة، ليعادل الثاني حامل اللقب 2-2 في 
سلسلة املنطقة الغربية بعدما تأخر أمامه 0-2 في 
أول مباراتني، وعاد جنم بورتالند ترايل باليزرز 
براندون روي بقوة بعدما أجرى جراحة في ركبته، 
وسجل عشر نقاط لفريقه الذي تغلب على فينيكس 

صنز 96-87 وعادل النتيجة معه 2-2. 
على ملعب »تامي ورنر كايبل أرينا« في تشارلوت 
قاد جامير نلسون ماجيك الى الفوز مسجال 32 نقطة 
بينها 5 ثالثيات، وأضاف الوالندو الذي سيسعى 
الى حتقيق فوزه الرابع وإنهاء السلســـلة اليوم 
االثنني، راشارد لويس 14 نقطة، دوايت هاورد 13 

نقطة في 26 دقيقة قبل أن يخرج باألخطاء الستة 
في الربع األخير وفنس كارتر 10 نقاط.

وفي املنطقة ذاتها، قلص ميلووكي باكس الفارق 
مع اتالنتا هوكس الى 1-2 بعدما تغلب عليه 89-107 
على ملعبه »برادلي سنتر«، وقدم العبو ميلووكي 
اداء جماعيا في ظل غياب جنمهم املصاب االسترالي 
اندرو بوغوت، فســـجل جون ساملونز 22 نقطة، 
البديل املخضرم جيري ستاكهاوس 16 نقطة، واملوزع 

براندون جينينغز 13 نقطة.
ولدى اخلاسر كان جو جونسون األفضل مع 25 
نقطة، واكتفى جوش سميث بسبع نقاط، وأضاف العب 
االرتكاز اجلورجي زازا باتشوليا 16 نقطة. ويلتقي 
ميلووكي الذي يخوض البالي أوف للمرة األولى منذ 

2006، خصمه في املباراة الرابعة غدا االثنني.

المونديالأخبار

قائمة ألمانيا صداع في رأس لوف
بعد تألق كوراني وكيسلينغ

مشاركة ڤان در ڤارت بالمونديال 
مهددة وليڤربول راغب في ضمه

قبل أيام من إعالن قائمته المبدئية للمنتخب األلماني 
لكرة القدم المش��ارك في نهائيات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا، يواجه المدرب يواكيم لوف المدير 
الفني للفريق أزمة حقيقية في اختيار بعض عناصر 
القائمة وخاص��ة في خط الهجوم. وقد توحي قائمة 
هدافي الدوري األلماني للعبة )بوندسليغا( بأن األمور 
تسير على ما يرام فيما يتعلق بخط هجوم الماكينات 
األلمانية حيث نجح المهاجمان األلمانيان ش��تيفان 
كيس��لينغ )باير ليفركوزن( وكيفن كوراني )شالكه( 
مجتمعين في تس��جيل 39 هدفا في المسابقة حتى 
اآلن ليكونا ضمن أفضل الهدافين في البوندس��ليغا 
هذا الموسم.ورغم تأهل المنتخب األلماني عن جدارة 
إلى نهائيات كأس العالم 2010، يواجه لوف منذ نهاية 
مش��واره في التصفيات مش��اكل في جميع مراكز 

اللعب.

 تأكد غياب الدولي الهولندي والعب ريال مدريد 
االسباني رافائيل ڤان در ڤارت عن المالعب لعدة أسابيع 
بس��بب إصابته في مباراة ناديه مع ريال سرقسطة 
في الدوري االسباني وذكرت وسائل اعالم اسبانية 
صادرة امس أن الالعب سيغيب عن المباريات األربع 
المتبقية في الدوري االس��باني بعد إصابته بتمزق 

شديد في عضلة الفخذ األيسر.
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن الفحوص الطبية 
ستكش��ف ما اذا كان الالعب سيش��ارك مع منتخب 

هولندا في نهائيات كأس العالم من عدمه.
التقاري��ر ب��أن  أف��ادت  م��ن ناحي��ة أخ��رى 
 ليڤرب��ول االنجليزي أكد رغبته في ش��راء الالعب 
الهولندي وزميله الدولي الفرنس��ي السانا ديارا من 
خ��الل لقاء مع مندوبي النادي الملكي يوم الخميس 

الماضي.

حصل على جائزة األفضل في انجلترا ويغيب حتى نهاية الموسم

روني: ميسي أفضل العب في العالم

اعتبر املهاجم الدولي االجنليزي وين روني 
ان العب برشلونة االسباني الدولي األرجنتيني 
ليونيل ميسي هو أفضل العب في العالم حاليا. 
وقال روني ملجلة مان يونايتد الرسمية »يونايتد 
ريفيو« الصادرة امس: »أنا سعيد ألن البعض 
رشحني لهذا االمتياز، لكنني أعتقد ان ميسي 
هو األفضل في العالم. األمور التي يقوم بها مع 
الكرة ال تصدق وهو يسجل الكثير من األهداف 
أيضا. لقد كان رائعا طوال الســـنة. انه أفضل 

العب في العالم«.
وسيغيب روني صاحب 34 هدفا في مختلف 
املسابقات هذا املوسم، عن فريقه مان يونايتد 
طوال املدة املتبقية من املوســـم بعد تعرضه 

الصابة جديدة في عضالت ظهره خالل متارين 
األسبوع املاضي.

من جهته، قال مدرب مان يونايتد الســـير 
اليكس فيرغســـون: »من الصعب القول متى 
سيعود روني. ألكون صريحا، فإن األمر يتطلب 
اسبوعني أو ثالثة أسابيع«. وقد يعتمد مدرب 
اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو على خطة خاصة 
لروني من خالل السماح له بااللتحاق في وقت 
متأخر الى تشكيلة اجنلترا املشاركة في املونديال 
بعد انتهاء موسم الفريق في 9 مايو املقبل. هذا 
وتســـلم روني جائزة افضل العب في اجنلترا 
لهذا املوســـم بعد تألقه الكبيـــر مع ناديه في 

الدوري احمللي.

وين روني حامال جائزته


