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 أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني (الباڤاري) انه  49 
وّقع عقد رعاية ملدة ثالثة أعوام مع شـــركة «ينغلي 

سوالر» الصينية التي تعمل في قطاع الطاقة.
  وأوضح النادي ان العقد يســـتمر حتى ٣٠ يونيو 
٢٠١٤ ولكنه لم يكشـــف عن اي تفاصيل مالية لتكون 
الشركة الصينية بذلك هي «الشريك الرئيسي» للفريق 

بطل الدوري األملاني (بوندسليغا). 

 يبدو أن مشكلة التسهيالت اللوجستية ليست فقط في دول العالم الثالث، إذ 
شن مدرب مان يونايتد أليكس فيرغسون هجوما عنيفا على نادي فوالم مطالبا 
إياه بإصالح غرف املالبس في ملعبه «كرافن كوتاج»، وكذلك توجه فيرغسون 

الى مسؤولي الدوري اإلجنليزي بإيقاف هذه املسخرة.
  وقال فيرغســـون الى صحيفة «ديلي ميل»: «غرف املالبس في ملعب فوالم 
عندما لعبنا هناك كانت مســـخرة، هذا شيء فعال سخيف»، وتابع: «كيفما كان 

الوضع في بالكبول، ال أعتقد أنه سيكون أسوأ مما رأيناه في فوالم». 

 فيرغسون: أوقفوا «مسخرة» غرف المالبس شركة صينية لرعاية «الباڤاري»

 خسارة سان أنطونيو 
  وفوز ميامي وشيكاغو

  
  خسر سان انطونيو سبيرز متصدر دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني امـــام مضيفه نيو اورليانـــز هورنتس ٧٢ - ٩٦، 
وبوسطن سلتيكس ثاني الترتيب امام مضيفه واشنطن وزيزاردز 

٧٣ - ٨٥ ضمن منافســـات كرة السلـــة االميركيـــة.
  واستطاع «امللك» ليبرون جيمس في غياب النجمني اآلخرين 
دواين وايد وكريس بـــوش، قيادة فريقه ميامي هيت متصدر 
مجموعـــة اجلنوب الشــــــرقي (٣١ مقابـــل ١٣) الـى فـــوز ال 
لبس فيـــه على ضيفـــه تورونتــو رابتـــــورز (١٣ مقابل ٣١) 

.١٢٠ - ١٠٣
  وحقق شـــيكاغو بولز متصدر املجموعة الوسطى الشرقية 
فوزه الثالثني (مقابل ١٤ خسارة) بعد ان احلق بضيفه كليفالند 
كاڤالييرز الهزمية السادسة عشرة على التوالي (٨ مقابل ٣٥) 

.٩٢ - ٧٩
  وتابع اوكالهوما سيتي ثاندر احلديث العهد مشواره الناجح 
في املوســـم احلالي وحقق فوزه الثامن والعشرين (مقابل ١٥ 
خسارة) على حساب ضيفه نيويورك نيكس ١٠١ - ٩٨ بفضل 
جنميه كيڤن ديورانت (٣٠ نقطة و١٢ متابعة) وراسل وستبروك 
(٢٨ نقطة)، بينما نشط االيطالي دانيلو غالياني اكثر من زمالئه 

في صفوف اخلاسر (٢٣ نقطة).
  وتغلب اورالندو ماجيك على هيوســـنت روكتس ١١٨ - ١٠٤، 
واتالنتا هوكس على تشـــارلوت بوبكاتس ١٠٣ - ٨٧، وداالس 
مافريكس على نيوجيرزي نتس ٨٧ - ٨٦، وديترويت بيستونز 
على فينيكس صنز ٧٥ - ٧٤، وفيالدلفيا ســـڤنتي سيكســـرز 
على يوتـــا جاز ٩٦ - ٨٦، وممفيـــس غريزليز على ميلووكي 
باكس ٩٤ - ٨١، وبورتالند ترايل باليزرز على انديانا بيســـرز 
٩٧ - ٩٢، ولوس اجنيليس كليبرز على غولدن ستايت ووريرز 

 .١١٣ - ١٠٩

 العب أودينيزي دي ناتالي يسجل هدفا من ركلة حرة في مرمى إنتر ميالن  (رويترز)

(أ.پ)   العب لوس أجنيليس راندي فويي يسقط مع ڤالدميير رادمانوڤيتش  

 جنم برشلونة االرجنتيني ليونيل ميسي يكشف عن عبارة «كل عام وانت بخير يا أمي»  (أ.پ) 

 أودينيزي «يدمر» إنتر ميالن و٣ نقاط غالية لروما وباليرمو وبارما 
 فجر أودينيـــزي مفاجأة من 
العيار الثقيل وتغلب على إنتر 
ميالن حامل لقب الدوري اإليطالي 
لكرة القدم ٣ـ  ١ في املرحلة الـ ٢١ 
من الدوري االيطالي لكرة القدم  
وجنـــح أودينيـــزي في حتويل 
تأخره بالهدف املبكر الذي تقدم 
به الصربي ديان ستانكوفيتش 
إلنتر ميالن بعد مرور ربع ساعة، 
ورد بـ ٣ أهداف حاسمة، بواقع 
هدفني في الشوط األول وهدف 

في الشوط الثاني.
  وأدرك املدافـــع الكولومبـــي 
الدولي كريستيان زاباتا التعادل 
ألودينيزي في الدقيقة ٢١ وبعد ٤ 
دقائق فقط سجل املهاجم الدولي 
أنطونيو دي ناتالي الهدف الثاني 
للفريق والهدف الـ ١٥ له في املوسم 

احلالي.
املدافـــع املخضرم    واختتـــم 
ماوريتســـيو دوميـــزي أهداف 
أودينيزي في الدقيقة ٦٩. ورفع 
أودينيزي رصيده إلى ٣٣ نقطة 
في املركز الثامن بفارق نقطتني 
خلف إنتر ميالن صاحب املركز 

اخلامس.
  وسجل املخضرم دي ناتالي 
(٣٣ عاما) الهدف الثاني ألودينيزي 
من ضربة حرة مباشرة والهدف الـ 
٩٩ له خالل مسيرته مع الفريق، 
لينعش آماله في احملافظة على 
الهدافني في  لقب متصدر قائمة 
املوســـم احلالي، بعـــد أن أحرز 
اللقب املوســـم املاضي برصيد 

٢٩ هدفا.
  كمـــا حصـــد كل مـــن روما 
وباليرمو وبارما ٣ نقاط ثمينة 
بعد فوز االول على ضيفه كالياري 
٣-٠، والثاني على ضيفه بريشيا 
١-٠، والثالث على ضيفه كاتانيا 

٢-٠ في افتتاح املرحلة.
الى املركز    وارتقى نابولـــي 
الثاني من رومـــا بفوزه الثمني 
على مضيفه باري صاحب املركز 
االخير ٢ - ٠. ومنح االرجنتيني 
ايزكييل الفيتزي التقدم لنابولي 
في الدقيقـــة ٣٨ اثر متريرة من 
الدولي االوروغوياني ادينسون 
كاڤاني، قبل ان يرد االرجنتيني 
التحية لالوروغوياني وميرر له 
كرة على طبق من ذهب ســـجل 
منها الهـــدف الثاني في الدقيقة 
(٨٧). ورفع كاڤاني رصيده الى 
١٤ هدفا فانفرد باملركز الثاني على 
الئحة الهدافني بفارق هدف واحد 
خلف دي ناتالي املتصدر وبفارق 
هدف امام شريكه السابق مهاجم 
انتر ميـــالن الدولي الكاميروني 
ايتو. وضرب نابولي  صامويل 
عصفورين بحجـــر واحد، فهو 
الثاني من روما،  املركز  استعاد 
وشدد اخلناق على ميالن املتصدر 
حيث قلص الفـــارق بينهما الى 
نقطة واحـــدة بانتظار مواجهة 
االخير لضيفه تشيزينا. واستفاد 
نابولي ايضا من خسارة التسيو 
شريكه السابق في املركز الثاني 
امام مضيفه بولونيا ١ - ٣. وبكر 
التسيو بالتسجيل عبر سيرجيو 
فلوكاري (٥)، لكن اصحاب االرض 
ردوا بثالثة اهداف بينها ثنائية 

للدولي السابق ماركو دي ڤايو 
وهدف لالوروغوياني غاستون 
راميريـــز. وانتهت مباراة القمة 
بـــني ســـمبدوريا ويوڤنتوس 
بالتعادل السلبي، على غرار مباراة 
كييڤو مع جنوى، في حني تعادل 

فيورنتينا مع ليتشي ١ - ١.

  اسبانيا

  واصل برشــــلونة مسلســــل 
انتصاراتــــه وحقق فــــوز الرابع 
عشر على التوالي والثامن عشر 
هذا املوســــم بتغلبه على ضيفه 
راسينغ سانتاندر ٣-٠ في املرحلة 
العشــــرين من الدوري االسباني. 
وابتعد برشلونة بفضل هذا الفوز 
بفارق ٧ نقاط عن غرميه ومالحقه 
ريال مدريد، واصبح على بعد فوز 
فقط من معادلة الرقم القياســــي 
(١٥)املسجل باسم غرميه امللكي في 
موسم ١٩٦٠-١٩٦١ الذي كان يضم 
١٦ فريقا فقط. كما عادل برشلونة 
رقمه القياسي في عدد االنتصارات 
املتتالية والذي سجله حتت اشراف 
املدرب الهولنــــدي فرانك رايكارد 
خالل موســــم ٢٠٠٥-٢٠٠٦، علما 
بانه يتشارك مع ريال مدريد بالرقم 
القياسي في عدد االنتصارات في 
موسم واحد (٣١) وحققاه املوسم 

املاضي.
  وضرب فريق املدرب خوسيب 
غوارديوال الذي اصبح في املرحلة 

السابقة (االخيرة ذهابا) صاحب 
الرقم القياسي في عدد النقاط في 
منتصف املوسم، بقوة منذ صافرة 
البداية وافتتح التسجيل منذ الدقيقة 
٢ عندما لعب االرجنتيني ليونيل 
ميسي الكرة من اجلهة اليسرى الى 
القائم البعيد حيث بدرو رودريغيز 
الذي اودعها الشباك برأسه رافعا 
رصيده الى ١١ هدفا. وواصل صاحب 
االرض اندفاعه وحصل على عدد 
فرص لتعزيز تقدمه لكنه اهدرها 
حتى كانت الدقيقة ٣٣ عندما انبرى 
ميســــي لركلة جزاء بعد خطأ من 
املدافــــع البرازيلــــي هنريكه على 
داڤيد ڤيا داخــــل املنطقة، وجنح 
في ترجمتها الى هدفه التاسع عشر 
في الدوري هذا املوسم. وجاء رد 
الهدف  اذ اضاف  برشلونة مثمرا 
الثالث في الدقيقة ٥٦ عبر اندريس 
انييستا الذي وصلته الكرة عند 
نقطة اجلزاء تقريبا بعد متريرة من 
بدرو فسددها في الزاوية اليمنى 
االرضية ملرمــــى احلارس تونيو 
مسجال الهدف اخلامس عشر لفريقه 
في مبارياتــــه الثالث االخيرة في 
الدوري والرابع والســــتني في ٢٠ 
مباراة، ما يجعله على املسار نحو 
حتطيم الرقم القياســــي في عدد 
االهداف في موســــم واحد (١٠٧) 
واملسجل باسم ريال مدريد خالل 

موسم ١٩٨٩-١٩٩٠.
  وعلى ملعب «رامون سانشيز 

املركز السابع بينما جتمد رصيد 
وست بروميتش عند ٢٥ في املركز 

اخلامس عشر.

  ألمانيا

بايــــر ليڤركوزن على    انقض 
املركز الثانــــي بفوزه الثمني على 
مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ 
صاحب املركز االخير ٣ - ١ امس في 
املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
االملاني. تقــــدم ليڤركوزن بهدفني 
للتشــــيكي ميكال كادليتش (٣٧) 
وغونزالو كاسترو بضربة رأسية 
ارتورو  التشيلي  اثر متريرة من 
ڤيدال (٤٥). وقلص النمســــاوي 
مارتن سترانتسل الفارق في ٦٥، 
بيد ان كاســــترو اعاده الى سابق 
عهده بتسجيله هدفه الشخصي 
الثاني والثالث للضيوف في الدقيقة 
٧٣ اثر متريرة مــــن فيدال ايضا.

واستفاد باير ليڤركوزن من خسارة 
هانوڤر لينتزع منه الوصافة بعدما 
رفع رصيده الى ٣٦ نقطة بفارق 
نقطتني امام هانوڤــــر وبفارق ١١ 
نقطة خلف بوروسيا دورمتوند 
املتصدر والذي سقط في فخ التعادل 
امام ضيفه شتوتغارت ١ - ١. وفاز 
هوڤنهامي على سانت باولي ٢ - ١. 
وتعادل هوفنهامي مع سانت باولي 

٢-٢ في ختام اجلولة.
  وتابع فيــــردر برمين، نتائجه 
املتواضعة وتعرض خلسارة جديدة 

قاسية على يد مضيفه كولن بثالثة 
اهــــداف نظيفة ســــجلها لوكاس 
بودولسكي (٧ و٨٤) والپولندي 
آدم ماتوستشوك (٣٣). وبقي رصيد 
اخلاسر ٢٢ نقطة في املركز الرابع 
عشــــر وهو يدور فــــي فلك خطر 
الهبوط الى الدرجة الثانية، مقابل 

١٩ للفائز املهدد بدوره ايضا.

  كأس فرنسا

  خرج فريقا دوري النخبة بوردو 
الدور ١٦ ملسابقة  وبريســــت من 
كأس فرنسا. وخسر بوردو امام 
مضيفه انييه (درجة ثانية) ٠-١، 
وبريست امام شــــامبيري(هواة، 
درجة خامسة) بركالت الترجيح 
٣-٤ بعد تعادلهما ١-١ في الوقت 
االصلي. وارتفع عدد فرق الدرجة 
االولى التي ودعت مسابقة الكأس 
مبكرا الى ١٢ فريقا بعد ان خرج ١٠ 

منها في دور الـ ٣٢.

  البرتغال

  حقق بورتو املتصدر فوزا صعبا 
علــــى مضيفه بيرا مار ٠-١، وفاز 
بنفيكا حامل اللقب بسهولة على 
ضيفه ناسيونال ماديرا ٤-٢ في 
املرحلة السابعة عشرة من الدوري 
البرتغالي. ويلعب ســــبورتينغ 
لشــــبونة الثالث ووصيف البطل 
في ضيافة ماريتيمــــو اليوم في 

ختام املرحلة. 

الدولي  املهاجم  قــــاد  بيزخوان»، 
البرازيلي لويس فابيانو اشبيلية 
للعــــودة الى ســــكة االنتصارات 
بتسجيله ثالثية في مرمى ليفانتي 
في لقاء انتهى ملصلحة فريقه ٤-١. 
وصعد ڤالنسيا الى املركز الثالث 
مؤقتا برصيد ٤٠ نقطة بعد فوز 
صعب على ضيفــــه ملقة بأربعة 
اهداف ٤ ملاتا (١٧ من ركلة جزاء) 
وسولدادو (٥٣) وايڤر بانيغا (٦٧) 
وارتيز ادوريز (٩٠) مقابل ثالثة 
لرونــــدون (١٠ و٣٥) والبرازيلي 
جوليو باتيســــتا (٧٩). وتختتم 
املرحلــــة اليوم بلقــــاء بلباو مع 

هيركوليس.

  إنجلترا

  على ملعب «فيال بارك»، مني 
مانشستر سيتي بهزميته االولى 
منذ ٢٠ ديســــمبر املاضي وجاءت 

على يد اســــتون فيــــال الذي كان 
يبحث بدوره عن فوزه االول منذ 
تغلبه على ضيفه وست بروميتش 
البيون ٢-١ في ١١ ديسمبر املاضي 
في املرحلة الرابعة والثالثني من 
الدوري االجنليزي. ويدين استون 
فيال بفوزه الــــى دارن بنت الذي 
سجل هدفه الثاني لفريق املدرب 
الفرنسي جيرار هوييه منذ انتقاله 
اليه على سبيل االعارة من توتنهام، 
والتاســــع هذا املوسم، وجاء في 
الدقيقة ١٨ بعدما ســــقطت الكرة 
امامه اثر تســــديدة الشلي يونغ 
صدها احلارس جو هارت. وتختتم 
املرحلة اليوم عندما يحل تشلسي 
الرابع وحامــــل اللقب ضيفا على 

بولتون.
  وفاز بالكبيــــرن روڤرز على 
وست بروميتش ٢-٠ مساء امس 
ليرفع رصيده إلــــى ٣١ نقطة في 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الرابعة والعشرون) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  بولتون ـ تشلسي 

 إسبانيا (المرحلة العشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  بلباو ـ هيركوليس 

 والدة ميسي 
  قد تتسبب في عقوبته

  
  قالت صحيفة «سبورت» 
اإلســـبانية ان ليونيل ميسي 
قد يتعرض للعقوبة بســـبب 
احتفاله بالهدف الثاني في مرمى 
راسينغ سانتاندر الذي سجله 

من ركلة جزاء.
  وكان ميســـي قد قام برفع 
قميصه ليهدي أمه الهدف كاتبا 
«كل عام وأنت بخير يا أمي»، 
ولكـــن احلكم لم ينتبه ملا هو 
مكتوب ممـــا جعله يدّون في 
تقرير املباراة أن ميســـي قام 
بإظهار شعار ما أثناء احتفاله 

بالهدف.
قـــرر االحتاد    وفي حـــال 
اإلســـباني معاقبة ميسي فإن 
العقوبة لن تكون سوى غرامة 

مالية. 

 «الملكي» يغازل دروغبا 
وبايل ومودريتش

  
  ذكرت تقارير إعالمية امس 
أن املهاجـــم العاجي ديدييه 
دروغبا يستعد للرحيل عن 
تشلسي اإلجنليزي الصيف 
املقبـــل، وأن املـــدرب كارلو 
انشيلوتي قد يلحق به خارج 
أسوار «ستامفورد بريدج».

  ويتطلـــع ريـــال مدريد 
االسباني للتعاقد مع دروغبا 
(٣٢ عاما) في ظل بحث املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
عن مهاجم جديد لتعويض 
غياب األرجنتيني غونزالو 
هيغويـــن، حســـبما ذكرت 
صحيفة «ذا صنداي تاميز» 
امس. كما يسعى مورينيو إلى 
تخصيص ١١٥ مليون يورو 
للتعاقد مع الثنائي الشرس 
لتوتنهام اإلجنليزي غاريث 
بايل ولوكا مودريتش الصيف 

املقبل. 

 ساو باولو 
  يستعير ريڤالدو

  
  أكـــد نـــادي ســـاو باولو 
القدم امس  البرازيلي لكـــرة 
البرازيلي  املهاجم  تعاقده مع 
املخضرم ريڤالدو على سبيل 
االعـــارة ملدة عـــام واحد من 

صفوف موجي ميرمي.
  ووافق ريڤالدو (٣٨ عاما) 
على ترك نادي موجي ميرمي، 
الذي يتولى رئاسته، واالنضمام 
الى ساو باولو حتى ديسمبر 

املقبل.
  وفي املقابل، ســـتتم اعارة 
الالعبـــني األجانـــب الذين ال 
يشـــاركون بشـــكل اعتيادي 
الى صفوف  مع ســـاو باولو 

موجي. 

 برشلونة «ماله حل» .. وأستون ڤيال يسقط مانشستر سيتي.. وليڤركوزن ينقض على المركز الثاني

 عالمية  متفرقات 

  ذكـــرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنســـية ان بيرند 
هوفمان رئيس نادي هامبورغ االملاني أنه لن يبيع رود 

ڤان نيستلروي إال بـ ٤ ماليني يورو.
   تعــادل املنتخــب االميركي لكــرة القدم مع نظيــره 
التشيلي ١ - ١ في املباراة الدوليـــة الوديـــة التي اقيمـــت 
في لوس اجنيليس، وسجل تيل بينبيري (٧٥ من ركلة جزاء) 
هــدف الواليـــات املتحــدة، واستيــان باريــديس (٥٣) 

هـدف تشيلــي.
   اعلن ادريانو غالياني نائب رئيس ميالن االيطالي ان 
الظهير االيسر الهولندي اوربي اميانويلسون سينضم 

الى فريقه من اياكس امستردام.
ــورت االملاني عقد  ــادي اينتراخت فرانكف ــدد نــ    مــ
ــكيبي حتى عــام ٢٠١٢ حسبمــا أعلــن  مدربه ميكايل س

النــادي.
ــادي فيلهلم بندر «لم  ــس الرقابة في الن ــال رئيس مجل   وق
ــك ان ميكايل سكيبي هو املدرب املثالي  يكن هناك أدنى ش

الينتراخت فرانكفورت».
   رمبا تضطر الدمناركية كارولني فوزنياكي املصنفة 
األولـــى على العالم، إلى زيـــارة احدى محميات احلياة 
البريـــة للتعامل مع حيوان كانغـــارو حقيقي، بعد أن 
أوضحت امس خالل مؤمتـــر صحافي أعقب فوزها في 
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس حقيقة قصة تعرضها 
خلدش فـــي القدم أثناء محاولتهــــــا حمـــل كانغــارو 

رضيـــع نائـــم.
ــل نادال املصنف  ــباني رافايي    يحتاج جنم التنس االس
األول على العالم إلى كامل قوته الكامنة عندما يبدأ االسبوع 
الثاني من بطولــة أستراليا املفتوحة للتنس نظرا ألنه مازال 
ــار الڤيــروس الذي ألم بـــه في بدايـــة  يعاني من آثـــ

العــام. 


