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عبر مدرب برشلونة اإلسباني جوسيب غواردويال 52
عن فخره الكبير لفوز فريقه على هيركوليس وبالتالي 
تعديل الرقم القياسي لالنتصارات املتتالية في الدوري 
وهو ١٥. وكان غوارديوال سعيدا بتعديل هذا الرقم 
القياسي الســـابق لريال مدريد.وفي حديث له قال 
غوارديوال: «هذا الفوز مهم من جوانب عدة، وأهمها 
أننا عادلنا الرقم القياسي املسجل لفريق ريال مدريد 

بقيادة دي ستيفانو». لم يستطع أي فريق أن يحطم 
هذا الرقم خالل ٥٠ سنة، ونخن فخورون أننا حققناه 
بعـــد هذه املدة الكبيرة. وأشـــاد غواردويال بالعبه 
النجم ليونيل ميســـي الذي سجل هدفني في مرمى 
هيركوليـــس وقال: «أصبح لديه ١٦٤ هدفا وهو في 
عمر ٢٣ سنة، بات اليوم رابع أفضل مسجل في تاريخ 

النادي وقريبا جدا سيحطم كل األرقام».

غوارديوال فخور بإنجازه الجديد ومعادلة رقم ريال مدريد القياسي

قطار انتصارات برشلونة يدهس هيركوليس ويعادل رقم الريال القياسي
فوز صعب إلنتر ميالن على باليرمو.. وفوالم يطيح بتوتنهام من الكأس.. ودورتموند يعود إلى سكة االنتصارات

مورينيو: عودتي إلى إنجلترا أقرب مما كنت أتوّقع

(أ.پ) ميسي تألق أمام هيركوليس وسجل هدفني 

إيندهوڤن يبتعد عن الصدارة مؤقتًا
ابتعـــد ايندهوڤن عن الصدارة مؤقتا بعدما حقق فوزه الثالث 
علـــى التوالي وجاء بصعوبة بالغة وفي الوقت بدل الضائع على 
ضيفـــه فيليم تيلبورغ الذي لعب بــــ ٩ العبني، بنتيجة ٢ ـ ١ في 

املرحلة احلادية والعشرين من الدوري الهولندي.
ويدين ايندهوڤن الباحث عن اســـتعادة اللقب الذي غاب عن 
خزائنه منذ ٢٠٠٨، بفوزه الرابع عشـــر هذا املوســـم الى جينيرو 
زيفويك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع. ورفع فريق املدرب فريد روتن رصيده الى ٤٧ نقطة وابتعد 
عن الصدارة مؤقتا بفارق ٤ نقاط عن تونتي انشكيده حامل اللقب. 
وبدوره حقق الكمار بطل ٢٠٠٩ فوزا كاسحا على ضيفه فينلو ٦ 
ـ ١. ورفع الكمـــار رصيده الى ٣٧ نقطة في املركز اخلامس بفارق 

االهداف عن غرونيغن الرابع.

سيلڤا ليس نادمًا على اختيار 
مانشستر سيتي على حساب يونايتد

يرتكب الرياضيون أحيانا أخطاء تبقى في ذكرياتهم ماداموا 
ميارسون هذه الرياضة، ومن هذه «األخطاء» عندما يقرر هذا 
الرياضي أن يختار ناديا على آخر ثم يندم على ذلك بعد إدراكه 
حجم اخلطأ الذي ارتكبه بعدم الذهاب الى هذا النادي الكبير. 
املاتادور اإلسباني داڤيد سيلڤا ليس كذلك، وهو الذي انتقل الى 
مانشستر سيتي قادما من ڤالنسيا في الصيف املاضي، حيث 
رفض العديد من العروض التي أتته من ابرز األندية األوروبية 

مثل مان يونايتد وريال مدريد.
سيلڤا، وكما صرح لصحيفة ميرور ليس نادما على اختياره 
مانشستر سيتي على حساب مان يونايتد ألسباب عديدة منها 

بإرادة شخصية ومنها بالواقع الذي نعيشه.
وقال: «انضمامي الى مـــان يونايتد كان صعبا فعندما أتى 
الفريق ليفاوض ڤالنسيا، كان هناك شبه تصور مبدئي بعدم 
التخلي عني لكن عندما حصلت األزمة املالية في النادي الصيف 
املاضي كانوا مجبرين على بيعي فكان مانشســـتر سيتي أول 

املهتمني».

عالميةمتفرقات

ذكــــرت صحيفــــة «صنــــداي ميرور» 
اإلجنليزية ان نادي مان يونايتد لن يسمح 
لبرشلونة أو اإلنتر بأخذ جناح توتنهام 
الطائــــر غاريث بايل بعيــــدا عن الدوري 
اإلجنليزي، حيث ان نادي الشياطني احلمر 
مستعد للمضي بعيدا في الصفقة وحتطيم 
األرقام القياسية وتقدمي مبلغ ٤٠ مليون 
جنيه استرليني خصوصا ان ريان غيغز 

شارف على الرحيل.
ــل» اإلجنليزية  ــدت صحيفة «ديلي مي أك
ــدمي مبلغ ٣٠  ــتعد لتق ان نادي توتنهام مس
ــوز بصفقة املهاجم  ــون يورو تقريبا للف ملي
ــدو لورينتي خالل  ــباني املميز فيرنان اإلس
ــتوية، حيث سيحاول  ــوق االنتقاالت الش س
ــع نادي أتلتيك بلباو خالل  إنهاء املوضوع م

أيام.
ذكرت وسائل اإلعالم األملانية أن الالعب 
الغاني الدولي أنطوني أنان يوشــــك على 
التعاقد مع فريق شالكه األملاني لكرة القدم 
ليكون بديال ملهاجمه الكرواتي الدولي إيفان 
راكيتيتش الذي وافق على االنتقال ألشبيلية 

اإلسباني.
ــبيرز تألقه هذا  ــان انتونيو س واصل س
ــم وحقق فوزه الـ ١٨ على التوالي في  املوس
ملعبه بعد تغلبه على جاره هيوسنت روكتس 
١٠٨ ـ ٩٥ ضمن منافسات الدوري األميركي 
ــى ملعب  ــلة. وعل ــني في كرة الس للمحترف
«يونايتد سنتر» وامام ٢١٦١١ متفرجا، واصل 
شيكاغو بدوره عروضه املميزة وحافظ على 
سجله اخلالي من الهزائم امام فرق مجموعته 
ــطى الشرقية بتغلبه على ضيفه انديانا  الوس
ــرز ١١٠ـ  ٨٩، محققا فوزه اخلامس على  بيس

التوالي والـ ٣٣ في ٤٧ مباراة.

ديوكوڤيتش يتّوج بلقب أستراليا المفتوحة
توج الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
املصنـــف ثالثا بلقـــب بطل بطولة 
اولى  املفتوحة للتنس،  اســـتراليا 
البطوالت الـ ٤ الكبرى، املقامة على 
مالعب مدينة ملبورن، بفوزه على 
البريطاني اندي موراي اخلامس ٦ 
ـ ٤ و٦ ـ ٢ و٦ ـ ٣ امـــس في املباراة 
النهائية وسط أجواء مناخية حارة 
جدا حيث وصلـــت درجة احلرارة 
فـــي ملعب رود اليڤر الى ٤٠ درجة 

مئوية.
واحتاج ديوكوڤيتش الى ساعتني 
و٣٧ دقيقة ليحسم املواجهة ملصلحته 
بعدما كســـر ارســـال موراي في ٧ 
مناســـبات، مســـتفيدا من األخطاء 
ارتكبها  التـــي  الكثيرة  املباشـــرة 
منافسه البريطاني. وهذا اللقب الثاني 
لديوكوڤيتش (٢٣ عاما) في بطوالت 
الغراند سالم بعد ان جنح في ٢٠٠٨ 
بوضع بالده علـــى خارطة األلقاب 
الكبرى بفوزه ببطولة استراليا ايضا. 
التوأمان االميركيان بوب  واحتفظ 
ومايك برايـــن املصنفان في املركز 
االول بلقب زوجي الرجال، بفوزهما 
على الهنديني ماهيش بوباثي ولياندر 
بايس املصنفني فـــي املركز الثالث 
٦ـ  ٣ و٦ـ  ٤ فـــي ملبـــورن. وأحرز 
الكندي دانيال نستور والسلوڤينية 
كاتارينا سريبوتنيك لقب الزوجي 
املختلط وذلك بفوزهما في املباراة 
النهائي على االسترالي بول هانلي 
والتايوانية تشان يونغ-يان ٦ ـ ٣ 
و٣٠٦ و١٠ ـ ٧ وسط اجواء مناخية 

(أ.ف.پ)حارة جدا (٤٠ درجة مئوية). ديوكوڤيتش يحمل كأس أستراليا املفتوحة وبجواره موراي صاحب املركز الثاني 

واصل املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
التصريحات التي تلمح الــــى احتمال انتهاء 
مشــــواره مع ريال مدريد االسباني في ختام 
املوسم احلالي، بعدما كشف امس في حديث 
لصحيفة «ذي ميرور» البريطانية ان عودته 
الى الدوري االجنليزي قد تكون في وقت اقرب 
مما كان يتوقع. واشار مورينيو في حديثه مع 
الصحيفة الى انه لطاملا وضع لنفســــه هدف 
العودة الى الدوري االجنليزي املمتاز بعدما 
ترك تشلسي اللندني عام ٢٠٠٧ لالشراف على 
انتــــر ميالن االيطالي، واضاف مورينيو «من 
املهم دائما بالنســــبة لي ولعائلتي ان نكون 
سعداء، وانا احب الكرة االجنليزية وعائلتي 
حتب اجنلترا.، لطاملا قلت اني سأعود يوما ما 
لكن يبدو ان هذه العودة ســــتتحقق في وقت 

اقرب مما كنت اتوقع».
ويبدو ان مشــــكلة مورينيو مع رؤســــاء 
ومديري االندية قد تكون ســــببا في رحيله 
عن فريقه احلالي ريال مدريد ايضا بســــبب 
عالقته املتوترة مبدير النادي امللكي االرجنتيني 
خورخي ڤالدانو الذي نفى مؤخرا وجود مشاكل 
مع املدرب البرتغالي، مشــــيرا الى ان وسائل 

االعالم حرفت الكالم الصادر عنه.
وحتدثت وسائل االعالم االسبانية عن توتر 
العالقة بني الرجلني بعد املباراة التي ســــقط 
خاللها ريال مدريد في فخ التعادل مع امليريا 
متذيل الترتيب (١ - ١) في الدوري احمللي، ما 
سمح لبرشلونة باالبتعاد في الصدارة بفارق 

٤ نقاط عن غرميه امللكي.
وارتكزت وسائل االعالم على احلديث الصادر 
عن ڤالدانو الذي اعتبر ان املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية يعاني من «ظلم كبير» بعد جلوســــه 

على مقاعد االحتياطي.
االمور ليست على ما يرام في النادي امللكي 
رغم تصريح ڤالدانو، ألن مورينيو مســــتاء 
بالفعــــل من االدارة بســــبب تعنتها ورفضها 
تلبية رغبتــــه في التعاقد مــــع مهاجم يليق 
باسم ريال مدريد، وقد ذهبت صحيفة «اس» 
بتحليلها للوضع الى القول ان املدرب البرتغالي 
يثير ضجة كبيرة حاليا ويبعث رسالة تهديد 
بترك الفريق الصيف املقبل من اجل ان يضع 
ادارة النــــادي حتت الضغط قبــــل اقفال باب 
االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر اجلاري ألنه 
يريد مهاجما بشــــدة من اجل سد فراغ غياب 
االرجنتيني غونزالــــو هيغوين، وهو حصل 
على مبتغاه بالتعاقد مع التوغولي اميانويل 
اديبايور من مانشستر ســــيتي االجنليزي. 
لكن يبقى مورينيو حتى اآلن في وضع حرج 
وحتت املجهر، خصوصا انه جاء الى النادي 
امللكي وهو يرفع شــــعار قيادته الى استعادة 
لقب بطل الدوري احمللي من برشــــلونة بعد 
ان خاض موسما اســــتثنائيا مع انتر ميالن. 
لكن برشلونة اذاق مورينيو جرعة كبيرة من 
التواضع عندما اذل النادي امللكي في موقعة 
الـ «كالسيكو» بالفوز عليه بخماسية نظيفة، 

لينتزع منه الصدارة.

املراحل الثماني االخيرة بتغلبه على مضيفه اجلريح بريشيا 
٣-٠ على ملعب «ماريو ريغامونتي». ورفع كييڤو رصيده الى 
٢٨ نقطة، فيما جتمد رصيد بريشيا عند ١٨ نقطة في املركز 
التاسع عشر قبل االخير بعدما مني بهزميته الرابعة عشرة 
هذا املوسم. وقاد البرازيلي روبينيو فريقه ميالن املتصدر 
الى فوز ثمني على مضيفه كاتانيا ٢ ـ ٠، فيما حلق التسيو 
بنابولي الى املركز الثاني بعد فوزه على ضيفه فيورنتينا 
٢ ـ ٠ ورفع ميالن رصيده الى ٤٧ نقطة في الصدارة بفارق 

٧ نقاط عن نابولي الثاني.

ألمانيا

عمق فرايبورغ جراح مضيفه شتوتغارت صاحب املركز 
السابع عشـــر قبل األخير عندما تغلب عليه ١ـ٠ في ختام 
املرحلة العشرين من الدوري األملاني. وفي مباراة ثانية انعش 
بوروسيا مونشنغالدباخ صاحب املركز األخير آماله بفوزه 

الثمني على مضيفه اينتراخت فرانكفورت ١ـ٠.
وعاد بوروسيا دورمتوند املتصدر الى سكة االنتصارات 
وواصل زحفـــه نحو لقبه االول منذ ٢٠٠٢ بعد تغلبه على 
مضيفه ڤولفســـبورغ بطل ٢٠٠٩ بنتيجة ٣ـ  ٠، فيما صعد 
بايرن ميونيـــخ حامل اللقب الى املركز الثالث بعدما حول 
تخلفه أمام مضيفه ڤيردر برمين الى فوز ٣ ـ ١ في املرحلة 

الـ ٢٠ من الدوري األملاني.

فرنسا

ارتقى مونبلييه الى املركز اخلامس مؤقتا بفوزه الثمني 
على مضيفه نانسي ٢ـ  ١ في املرحلة احلادية والعشرين 
من الدوري الفرنسي. وفي مباراة ثانية، استعاد بوردو 

نغمة االنتصارات بفوزه على ضيفه نيس ٢ـ٠.
وبقي فارق النقاط الـ ٤ الفاصل بني ليل املتصدر ومالحقه 
باريس ســـان جرمان بعد فوز االول على ضيفه لنس ١ ـ ٠ 
والثانـــي على مضيفه ارل افينيـــون متذيل الترتيب ٢ـ  ١. 
وصعد ليون الى املركز الثالث رغم اخلسارة بسبب االهداف 

الـ ٥ التي تلقاها رين.

٣ـ٢. وأنقذ املهاجم الدولي البوسني ادين دزيكو فريقه اجلديد 
مانشستر سيتي من اخلروج املبكر من املسابقة عندما ادرك 
لـــه التعادل امام مضيفه نوتس كاونتي في الدقيقة ٨٠ اثر 
كرة من املدافع ميكا ريتشارد وفرض بالتالي مباراة معادة 
ستقام في مانشستر. وبلغ ارسنال الدور ثمن النهائي بفوزه 
على ضيفه هادرسفيلد من الدرجة الثانية بصعوبة بالغة 
٢-١ بعد لعبه بعشـــرة العبني منذ الدقيقة ٤٣ على «ستاد 
االمارات» في الدور الرابع. وتأهل الى الدور ذاته ســـتوك 

سيتي بفوزه على مضيفه ولفرهامبتون١-٠.

إيطاليا

أحرز البديل جيامباولو باتســـيني هدفني وحصل على 
ركلة جزاء في بداية رائعة مع إنتر ميالن ليقود حامل اللقب 
لتحويل تأخره بهدفني والفوز ٣ـ٢ على ضيفه باليرمو امس 
في الدوري االيطالي. وقـــدم نابولي صاحب املركز الثاني 
عرضا قويا ليسحق سمبدوريا بأربعة أهداف دون مقابل. 
وتوقفت مباراة روما مع مضيفه بولونيا بعد مرور ١٨ دقيقة 

من اللعب بسبب سقوط الثلوج.
وعاد كييڤو الى ســـكة االنتصارات التي غابت عنه في 

ميسي يتخطى رقم إيتو
ــلونة  ــي جنم برش أصبح األرجنتيني ليونيل ميس
ــلونة في الدوري  ــباني ثالث أفضل الهدافني لبرش االس
ــي  ــه في هيركوليس. وأزاح ميس ــباني بعد هدفي اإلس
زميله السابق صامويل إيتو الذي لديه ١٠٨ أهداف، حيث 
أصبح رصيد الفتى الذهبي األرجنتيني ١٠٩ أهداف في 
ــى هيركوليس  ــدوري بفضل هدفني في مرم ــة ال بطول
ــح خلف كل من  ــق األخيرة ليصب ــجلهما في الدقائ س
ــيزار (١٩٥) واملجري كوباال (١٣١) هدفا. وعلى صعيد  س
جميع البطوالت فقد أصبح ميسي اآلن في املركز الرابع 

وهو بحاجة إلى ١٤ هدفا ليحتل املركز الثالث.

ثأر برشلونة حامل اللقب واملتصدر من مضيفه هيركوليس 
الذي كان أحلق به الهزمية الوحيدة هذا املوسم، وذلك بالفوز 
عليه ٣ـ  ٠ أول من امس على ملعب «خوسيه ريكو بيريث» 
في املرحلة الـ ٢١ من الدوري االســـباني لكرة القدم. وعانى 
النادي الكاتالوني كثيرا أمام مضيفه الذي كان تغلب عليه 
٢ ـ ٠ في املرحلة الثانية على ملعب «كامب نو»، ولم يظهر 
فريق املدرب جوسيب غوارديوال بالسالسة التي اتسم بها 
هذا املوســـم في مواجهة فرق أقوى بكثير من هيركوليس 
لكنـــه جنح في نهاية املطاف باخلـــروج فائزا بفضل بدرو 
رودريغيز واألرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفني 

في الدقائق الـ ٣ االخيرة من اللقاء.
وهـــذا الفوز الـ ١٥ على التوالي لبرشـــلونة والـ ١٩ هذا 
املوسم، فرفع رصيده الى ٥٨ نقطة وابتعد في الصدارة بفارق 
٧ نقاط «مؤقتا» عـــن غرميه ومالحقه ريال مدريد. وعادل 
برشلونة الرقم القياســـي (١٥) من حيث عدد االنتصارات 
املتتالية واملسجل باسم غرميه امللكي في موسم ١٩٦٠ـ  ١٩٦١ 
الذي كان يضم ١٦ فريقا فقط. كما جتاوز برشـــلونة رقمه 
القياسي في عدد االنتصارات املتتالية والذي سجله حتت 
إشراف املدرب الهولندي فرانك رايكارد خالل موسم ٢٠٠٥ 
ـ ٢٠٠٦، علما انه يتشـــارك مع ريال مدريد بالرقم القياسي 
في عدد االنتصارات في موســـم واحد (٣١) وحققاه املوسم 
املاضي. وعلى ملعب «ريازور»، فرط اشبيلية بفوزه العاشر 
هذا املوسم عندما اهتزت شباكه امام مضيفه ديبورتيڤو ال 

كورونا بهدف التعادل ٣ ـ ٣ قبل دقيقتني على النهاية.
وعزز اتلتيك بلباو موقعه في املركز السادس بفوزه الثمني 
على مضيفه اتلتيكو مدريد ٢ـ٠. ورفع اتلتيك بلباو رصيده 

الى ٣٥ نقطة بفارق ٥ نقاط امام اتلتيكو مدريد السابع.

كأس انجلترا

فجر فـــوالم مفاجأة من العيار الثقيل في كأس اجنلترا 
بفوزه الساحق على جاره اللندني توتنهام برباعية نظيفة. 
وتأهل الى الدور ذاته ســـتوك ســـيتي بفوزه على مضيفه 
ولڤرهامبتون ١ـ٠ ، ووست هام بتغلبه على نوتنغهام فورست 

ليڤربول يشترط ضم أنيلكا و٥٠ مليون 
جنيه إسترليني لالستغناء عن توريس

تقاريـــر  كشـــفت 
صحافية إجنليزية ان 
نادي ليڤربول اشترط 
احلصول على نيكوال 
أنيلكا ومبلغ ٥٠ مليون 
جنيه استرليني مقابل 
بيع فيرناندو توريس 

لنادي تشلسي.
وكان نادي تشلسي 
قد عـــرض مبلـــغ ٥٠ 
مليون جنيه استرليني 
الشـــاب  واملهاجـــم 
دانيال ستوريدج، لكن 
ليڤربـــول رفض هذه 
الصفقة ورفض طلب 
توريس باالنتقال وهدد 
باللجوء إلى «فيفا» في 
حال استمرت محاوالت 
بــــإغـــراء  تشلســـي 

الالعب.
تكـنـهات  وتـــدور 
إمـكـانية  حاليا عــــن 
القــضية خالل  حسم 
٢٤ ســــاعـة فـي حــال 
وافـــق تشلســـي على 
انتــقـــال أنــيـلكا إلـى 

مهاجم تشلسي انيلكا للرحيل الى ليڤربول بصفقة تبادلية مع توريسليڤربول.


