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 برشلونة يحّلق في السماء  وريال مدريد يتعثر
 عزز برشــــلونة املتصدر وبطل املوسمني 
املاضيني موقعه بفــــوزه الكبير على مضيفه 
ريال مايوركا ٣ - ٠، وسقط ريال مدريد الثاني 
في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ديبورتيڤو 
ال كورونا، وصعد اسبانيول الى املركز اخلامس 
مؤقتا اثر فوزه على ضيفه ريال سوســــييداد 
٤ - ١ في افتتاح املرحلة اخلامسة والعشرين 
من بطولة اسبانيا لكرة القدم. في املباراة االولى 
وعلى ملعب «سان مويكس»، انتظر برشلونة 
حتى الدقيقة ٣٨ حلل عقدة ضيفه الذي نافس 
بقوة عبر النجم االرجنتيني ليونيل ميسي افضل 

العب في العالم للعام الثاني على التوالي. 
  وافتتح ميسي التسجيل بعد ان ارسل املالي 
سيدو كيتا كرة عالية خلف الدفاع انسل اليها 
االرجنتيني وخطفها برأســــه مــــن امام روبن 
غونزاليز وتابعها بضربة رأس ثانية من فوق 
احلارس في الشــــباك مســــجال هدفه السادس 
والعشــــرين في البطولة ومعــــززا موقعه في 
صدارة ترتيب الهدافني بفارق هدفني عن جنم 

ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
  وفي الشوط الثاني، اضاف داڤيد ڤيا الهدف 
الثاني بعد متريرة من ســــيرجيو بوسكيتس 
كســــر على اثرها مصيدة التســــلل وهرب من 
احلارس الذي خرج من منطقته، وانفرد دون 
رقابة من احد واودعها الشباك رافعا رصيده 

الى ١٧ هدفا (٥٧). 
  ورمى كيتا بكرة اخرى موزونة استقبلها 
هذه املرة بدرو رودريغيز وسجل منها الهدف 
الثالث (٦٦). وكاد اندريس انييستا ان يضيف 
الرابع بنفس طريقة الثانــــي بعدما انفرد في 
اجلهة اليمنى وهرب من احلارس وســــدد في 
الشباك اجلانبية (٧٤).  وفي املباراة الثانية، 
اهدر ريال مدريد نقطتني ثمينتني في صراعه 
مع برشــــلونة على الصدارة بسقوطه في فخ 
التعادل السلبي مع ديبورتيڤو، فرفع رصيده 
الى ٦١ نقطة، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة. 
ورفع اسبانيول رصيده الى ٤٠ نقطة وتقدم 
بفارق نقطتني على اتلتيك بلباو الذي يستقبل 
اليوم ڤالنسيا الثالث (٤٨ نقطة). وعلى ملعبه 
«ڤيسنتي كالديرون» في العاصمة مدريد، تخلف 
اتلتيكو مدريد مرتني امام ضيفه اشبيلية قبل 
ان يخرج متعادال معه ٢ - ٢. وتختتم املرحلة 

اليوم بلقاء ملقة مع امليريا.

  إنجلترا

  زاد وست هام من محن ضيفه ليڤربول بفوزه 
عليه ٣-١ امس في املرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري االجنليزي على ملعب ابتون بارك، 
وضع سكوت باركر الفريق احمللي في املقدمة 
(٢١). وعزز وست هام تقدمه قبل انتهاء الشوط 
األول بهدف ثان حمل توقيع الفرنسي دميبا با 
الذي استثمر بالشكل األمثل كرة عرضية من 
كارل اونيل تابعها بضربة رأس رائعة خادعا رينا 
(٤٤). وفي الشوط الثاني وقبل النهاية بقليل، 
متكن ليڤربول من تقليص الفارق عن طريق 
املدافع غلني جونسون (٨٤). وأعاد كارلتون كول 
الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث 
(٩٠). ووقف رصيــــد ليڤربول صاحب املركز 
السادس عند ٣٩ نقطة وتضاءلت آماله نظريا 
في املشــــاركة في دوري أبطال اوروبا املوسم 
املقبل، فيما رفع وست هام رصيده الى ٢٨ نقطة 

وتقدم بفارق نقطة واحدة على ويغان.
  واكتفى مانشستر ســــيتي صاحب املركز 
الثالــــث بنقطة واحدة مــــن تعادله مع ضيفه 
فوالم ١-١. وتقدم صاحب األرض في الشــــوط 
االول عبر املهاجم االيطالــــي ماريو بالوتيلي 
(٢٦). وأدرك فوالم التعادل عن طريق االيرلندي 

داميان داف (٤٨).
  واســـتعاد مان يونايتد املتصدر فارق 

ركلة جزاء ترجمها القائد فرانشيســــكو توتي 
بنجاح (١٩). واضاف املدافع الدولي البرازيلي 
جوان الهدف الثاني مستفيدا من كرة وصلته 

من ركلة ركنية (٣٦).
  وفي الشوط الثاني، أعاد البرازيلي اماوري 
العب يوڤنتوس السابق فريقه بارما الى األجواء 
وســـجل له هدفي التعادل في غضون ٥ دقائق 
(٧٤ و٧٩). وأنهـــى فيورنتينا الشـــوط األول 
متقدما على مضيفه باري بهدف وحيد سجله 
البرتو جيالردينو (٢١)، وادرك صاحب األرض 
التعادل بواســـطة اجلزائري عبدالقادر غزال 
قبل ٣ دقائق من نهاية اللقاء (٨٧). ومن سوء 
طالع التســـيو املجتهد هذا املوســـم انه خسر 
أمام مضيفه كاليـــاري بنيران صديقة بعد ان 
حاول مدافعه البرازيلي اندريه دياش إبعاد كرة 
روبرتو اكوافريسكا فتحولت الى شباك فريقه 
(٤٠). وحقق كاتانيا فوزا على جنوى ٢-١. وفاز 
تشيزينا على كييڤو١-٠. وتعادل بريشيا مع 
ليتشي ٢-٢. وتعرض يوڤنتوس خلسارة غير 
متوقعة على ارضه امام بولونيا ٠ - ٢. وتختتم 
املرحلة اليوم بلقاء قمة بني ميالن املتصدر (٥٥ 

نقطة) ومطارده نابولي (٥٢ نقطة).

  فرنسا

  اعتلى رين صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 
مؤقتا اثر فوزه على ضيفه لنس صاحب املركز 
قبل االخير ٢ - ٠ في افتتاح املرحلة اخلامسة 
والعشرين. وارتفع رصيد رين الى ٤٦ نقطة 
وتقدم بفــــارق نقطة واحدة على ليل املتصدر 
السابق. وفاز بوردو بطل املوسم قبل املاضي 
على ضيفه اوكســــير بثالثة اهــــداف نظيفة. 
وتغلب نيس على مضيفه سانت اتيان بهدفني 
نظيفني ايضا. وتعادل ارل افينيون الوافد اجلديد 
وصاحب املركز االخير مع بريست الصاعد حديثا 
ايضا ١ - ١، وموناكو مع كاين ٢ - ٢. وتعادل 
ايضا سوشو مع مونبلييه ٠ - ٠، وڤالنسيان 

مع لوريان بالنتيجة ذاتها.

  المانيا

  خسر اينتراخت فرانكفورت امام ضيفه 
شــــتوتغارت ٠-٢ امس في املرحلة الرابعة 
والعشرين من الدوري األملاني. وسجل مارتن 
هارنيك (٦٤) واملجري تاماس هاينال (٦٨) 
هدفي شتوتغارت الذي لعب بـ ١٠ أفراد منذ 
الدقيقة ١٥ بعد طرد العب وسطه الفرنسي 
ماتيو ديلبيار. وارتفع رصيد شتوتغارت 
الى ٢٢ نقطة وبقي في املركز السابع عشر 
قبــــل األخير، مقابل ٢٧ نقطــــة الينتراخت 
الــــذي اليزال بعيدا عن خطر الهبوط. واذل 
بوروسيا دورمتوند مضيفه بايرن ميونيخ 
حامــــل اللقب في عقــــر داره وهزمه ٣ - ١ 
فتخلى االخير عن املركــــز الثالث لهانوڤر 
الذي تغلب على مضيفه سانت باولي ١ - ٠ 
في وقت قاتل.  في املباراة االولى على ملعب 
«اليانتس ارينا» في ميونيخ، سقط الفريق 
الباڤاري ســــقوطا كبيرا وفقــــد اي امل في 
احملافظة على اللقب بعدما اتسع الفارق بيه 
وبني بوروسيا دورمتوند الى ١٦ نقطة (٥٨ 
مقابل ٤٢).  وافتتح دورمتوند التسجيل عبر 
لوكاس باريوس (٩). ورد صاحب االرض 
في وقت مناســــب ايضا مدركا التعادل اثر 
ركنية نفذها الفرنسي فرانك ريبيري وتابعها 
البرازيلي لويز غوستافو بيمناه في املرمى 
(١٦). واعاد التركي نوري شــــاهني التقدم 
للفريق الزائر بتسجيله الهدف الثاني بعد 
دقيقتــــني فقط (١٨). وفي الشــــوط الثاني، 
قضى ماتــــس هوملس على اي امل للفريق 
الباڤاري بالتعويض بعدما تابع برأسه كرة 

رفعها غوتسه من ركلة ركنية (٦٠). 

 مخاوف في مدريد 
  من تأثير اإلرهاق 

  على رونالدو
  

ــود العاصمة  ــح القلق يس   أصب
االسبانية مدريد بسبب اإلرهاق الذي 
يعاني منه النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو العب ريال مدريد. فقد لعب 
ــدو (٢٦ عاما) جميع املباريات  رونال
الـ ٢٥ التي خاضها ريال مدريد في 
ــباني هذا املوسم من  الدوري االس
ــر دقيقة فيها.  ــة حتى آخ أول دقيق
ومبشاركة رونالدو كالعب أساسي في 
مباراة ديبورتيڤو الكورونا بالدوري 
بالتعادل  ــت  انته ــباني والتي  االس
السلبي. فقد أصبح النجم البرتغالي 
هو الالعب الوحيد بالبطولة الذي لعب 
جميع دقائقها الرسمية حتى اآلن بهذا 
املوسم. وأوضحت صحيفة «ماركا» 
ــم البرتغالي لعب  املدريدية أن النج
ــباني  ٢٣٦٣ دقيقة في الدوري االس
ــم وحده مبشاركته  خالل هذا املوس
من الدقيقة األولى لألخيرة في مباراة 

ديبورتيڤو.

 مورينيو: لعبنا أمام 
حارس مرمى 
  و١٠ مدافعين

  
ــر البرتغالي جوزيه مورينيو    ظه
املدير الفني لفريق ريال مدريد ساخطا 
ــلبيا على ملعب  بعد تعادل فريقه س
ــي الدوري  ــو الكورونا ف ديبورتيڤ
ــباني. وقال مورينيو لصحيفة  االس
«اس» االسبانية «لقد لعبنا أمام حارس 
مرمى وعشر مدافعني في الشوط الثاني، 
فريق واحد فقط لعب على الفوز، اآلخر 
لعب الفساد مخططه ودافع بكل قوته 
وفي النهاية حققوا هدفهم»، وتابع «من 
ــاركتنا في  غير الطبيعي أنه بعد مش
دوري أبطال أوروبا نعود ونلعب، هذه 
ليست املرة األولى». وأكد «ال اعرف 
ــو اقيمت املباراة  ــيحدث ل ما كان س
يوم االحد، االمر كان سيصبح اكثر 
منطقية، كان ينبغي ان نحصل على 
ــار  يوم راحة لتجاوز االرهاق». وأش
ــو النتيجة، ال ميكنني ان  «ما يهم ه
انتقد الالعبني على مجهوداتهم، لقد 

بذلوا قصارى جهدهم». 

 برمنغهام يهزم أرسنال ويتوج بكأس الرابطة 

 آشلي كول يتسبب في إصابة 
  طالب ببندقية هوائية

 ميسي: أنا رأس حربة كاذب 
 اعترف جنم الكرة األرجنتيني ليونيل ميسي 
بأنـــه «كاذب»، لكن ليس فـــي حديثه، بل ملوقعه 
غير احملدد في امللعب عندما يشـــارك في صفوف 
فريقه برشلونة. وقال جنم النادي الكتالوني «إنني 
رأس حربة كاذب»، في مقابلة نشـــرتها صحيفة 
«املوندو» اإلسبانية. وأضاف «املدير الفني (جوسيب 
غوارديوال) حتدث إلي في مرات عديدة عن رغبته في 
أن ألعب هناك. كان ذلك مثاليا بالنظر إلى أسلوب 
لعبنا في برشلونة، ألن كل شيء يتم تقريبا من 
الوسط». ويعد الالعب احلائز جائزة الكرة الذهبية 

مرتني رأس حربة غير معتاد، فهو قصير وماهر، 
ال يشـــغل باله بالتركيز علـــى املدافعني أو إنهاء 
الهجمات على طريقة أي رأس حربة تقليدي، بل 
يشارك في خلق الهجمات ويخلخل الدفاع مبهاراته. 
وأوضح جنم برشلونة «أنا مرتاح وذلك يسمح لي 
مبشاركة أكبر، ومواجهة املرمى أو السقوط للخلف. 
في املاضـــي، عندما كنت ألعب في جانب امللعب، 
كان علي التحرك دائما إلى القلب بحثا عن املرمى، 
وذلك كان يصب أكثر في مصلحة املنافسني، رغم 

أنني لعبت أيضا مباريات كبيرة». 

 ذكرت تقارير صحافية أن آشــــلي كول مدافع 
فريق تشلسي حامل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
أصاب طالبا بجروح عبر طلقات من بندقية هوائية. 
وذكرت صحيفة «نيوز اوف ذا وورلد» البريطانية 
أن احلادث وقع في امللعب التدريبي لتشلســــي. 
وتردد أن كول احضر معه بندقية هوائية عيار 
٢٢ تتضمن منظارا ليليا إلى ملعب النادي، وهو 

ما رآه العشرات من العاملني بالنادي.
   ويبدو أن كول لم يــــدرك ان البندقية كانت 
محشوة بالرصاص، وتردد أنه تسبب في إصابة 
تــــوم كــــووان (٢١ عاما) الطالــــب بكلية العلوم 

الرياضيــــة بجامعة لوبــــورو، الذي كان يقضي 
فترة تدريب ملدة عام في نادي تشلسي. ونقلت 
الصحيفة البريطانية عن مصدر رفض الكشف 
عن هويتــــه «إنه أمر ال ميكن تصــــوره حقا أن 
يتمكن العب محترف بالدوري اإلجنليزي املمتاز 
من إحضار بندقية معه إلــــى ملعب التدريب». 
وتابع «لكن آشلي اخرج البندقية من الصندوق 
وبدأ املزح بها داخل غرفة خلع املالبس، لم يدرك 
أنها محشــــوة بالرصاص، وانتهى األمر بخروج 
رصاصة في جسد توم الواقف على بعد خمس 

خطوات فقط منه». 

 أحرز برمنغهــــام كأس رابطة 
األندية االجنليزية احملترفة لكرة 
القدم اثر فوزه على ارسنال ٢-١ 
مســــاء امس على ملعب وميبلي 
الشهير في لندن. واللقب هو األول 
لبرمنغهام منذ نحو نصف قرن 
وحتديدا منذ عام ١٩٦٣ حني توج 
بطال لهذه املسابقة بالذات، وحرم 
بالتالي ارسنال من لقب اول بعد 
٦ سنوات من القحط وكانت كأس 
اجنلترا آخر ألقابه عام ٢٠٠٥ عندما 
تغلب على مان يونايتد بركالت 

الترجيح.
  وكان برمنغهــــام ســــباقا الى 
افتتاح التسجيل بعدما حصل على 
ركنية من اجلهة اليســــرى نفذت 
الى رأس املدافع املتقدم الى خط 
املنطقة روجر جونســــون ومنها 
الى رأس العمالق الصربي نيكوال 
زيغيتش الذي خدع حارس ارسنال 
الپولندي فويسييتش شيشني 
(٢٧). وضغــــط ارســــنال الدراك 
التعادل عبر الهولندي روبن ڤان 

بيرسي (٣٨).

  وفي الدقيقــــة االخيرة حصل 
برمنغهــــام على ركلــــة حرة في 
منطقــــة نفذهــــا احلــــارس بــــن 
فوستر الى داخل منطقة ارسنال 
فارتكب املدافع الفرنســــي لوران 
كوسيلني خطأ قاتال عندما حاول 
إبعــــاد الكرة املتجهة الى أحضان 
احلارس شيشني وحجب الرؤية 
النيجيري  الى  عن األخير لترتد 
اوبافيمي مارتينز فأودعها بارتياح 
ودون رقابة الى الشــــباك محرزا 

هدف الفوز. 
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النقاط االربع التي تفصله عن منافســـه 
املباشر ارســـنال اثر فوزه خارج ملعبه 
علـــى ويغان ٤ - ٠. ورفـــع مان يونايتد 
رصيده الى ٦٠ نقطة مقابل ٥٦ الرسنال، 
وحقق استون ڤيال فوزا عريضا على ضيفه 

بالكبيرن ٤ - ١. وحقق ولڤرهامبتون فوزا 
ســـاحقـا على بــالكــبـــول بأربعة اهداف 
نظيفة. وتعادل نيوكاســـل مع بــولتون 
١ - ١. وتغلب ايڤرتون على ســـندرالند ٢ 
- ٠. وتختتم املرحلة اليوم بلقاء ستوك 

سيتي مع وست بروميتش البيون.

  إيطاليا

  أهدر روما وصيف بطل املوسم املاضي فوزا 
كان في متناوله على ضيفه بارما وتعادل معه 

٢-٢، ودك اودينيزي شــــباك مضيفه باليرمو 
بســــباعية نظيفة امس في املرحلة الســــابعة 
والعشــــرين في الدوري االيطالي. في املباراة 
االولى على امللعب االوملبي في العاصمة تقدم 
روما في الشوط االول بهدفني نظيفني االول من 

 مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا يراوغ حارس مايوركا في طريقه لتسجيل الهدف الثاني لفريقه                         (أ.ف.پ) 

 فرحة النيجيري اوبافيمي مارتينز بهدف الفوز لبرمنغهام في مرمى أرسنال وفي االطار العبو برمنغهام يحتفلون بالكأس  (أ.ف.پ) 

 عالمية  متفرقات 

فشــــل هارتس في انتزاع املركز الثاني مؤقتا بتعادله   
مع مضيفه ابردين ٠ - ٠ في افتتاح املرحلة السابعة والعشرين 

من الدوري االسكوتلندي.
وّقع اجلزائري الدولي مدحي حلسن عقدا مع نادي خيتافي    
ــباني ملدة ثالثة أعوام. وسيتقاضى حلسن راتبا سنويا يصل  االس

لنحو مليون يورو.
ذكر نادي ولڤرهامبتون االجنليزي ان مدافعه السابق    
دين ريتشــــاردز توفي عن عمر ٣٦ عاما بعد صراع طويل مع 
مرض عضال. وكان دين ريتشاردز الذي دافع ايضا عن الوان 
ساوثمبتون وتوتنهام، اعتزل في مارس ٢٠٠٥ بسبب املرض.

حققت االرجنتينية جيزيال دولكو املصنفة رابعة لقب بطلة    
في فئة السيدات في دورة اكابولكو املكسيكية بفوزها على االسبانية 

ارانتشا بارا السادسة.
حسم االرجنتيني خوان مارتن دل بوترو مباراته مع    
االميركي مــــاردي فيش املصنف ثانيا وبطل عام ٢٠٠٩ فتغلب 
عليه ٦ - ١ و٧ - ٥ ليبلغ املباراة النهائية لدورة ديلراي بيتش 
االميركية الدولية في التنس البالغة جوائزها ٤٤٢٥٠٠ دوالر. 
ويلتقي دل بوترو في النهائي الصربي يانكو تيبســــاريفيتش 

السادس الفائز على الياباني كي نيشيكوري ٦ - ٤ و٦ - ٤.
فاز العداء االثيوبي هايلو ميكونن باملركز االول في سباق    

ماراثون طوكيو الدولي قاطعا املسافة في ٢٫٠٧٫٣٥ ساعة.
أحرزت الروســــية فيرا زفوناريفا املصنفة ثانية لقب     
بطلــــة دورة الدوحة الدولية للتنس البالغة جوائزها ٧٢١ ألف 
دوالر بفوزها على الدمناركية كارولني فوزنياكي األولى عامليا 

٦ ـ ٤ و٦ ـ ٤ في املباراة النهائية.
ــف ثانيا باللقب  ــوج الصربي نوفاك ديوكوڤيتش املصن ت   
ــة للتنس البالغة جوائزها  ــث على التوالي في دورة دبي الدولي الثال
ــري روجيه فيدرر في  ــون دوالر، بعدما أطاح بالسويس ١٫٦١٩ ملي

املباراة النهائية. 

 ذكـــرت تقارير صحافية امس ان نادي ليڤربول اإلجنليزي يعتزم 
جتديد عقد مدربه كيني دالغليش ملدة عامني. وكان دالغليش (٥٩ عاما) 
تولى تدريب ليڤربول عقب رحيل روي هودجسون، الذي تراجعت نتائج 
الفريق خالل واليته. ومنذ مجيء دالغليش تغيرت نتائج النادي وبات 
يحتل املركز الســـادس في ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز. وذكرت 
صحيفة «ذا ميرور» البريطانية ان دالغليش الذي ينتهي عقده بنهاية 

املوسم احلالي بات مرشحا لتجديد عقده عامني آخرين.

 اعرب ايكر كاسياس حارس مرمى املنتخب االسباني وفريق ريال 
مدريد عن حزنه العميق بعد التعادل السلبي لفريقه مع ديبورتيڤو 
الكورونا. وقال كاسياس لصحيفة «اس»: «إنها خطوة للخلف ألنه 
قبل اسبوعني استغللنا فرصة تقليص الفارق، وحاولنا ذلك وبالفعل 
صنعنا العديد من الفرص لكن الكرة لم تطاوعنا». وأوضح كاسياس 
«ال ميكن أن نواصل النظر إلى مســـيرة برشلونة، علينا أن نواصل 

القتال بأنفسنا، اآلن يجب أن نحقق الفوز في أسرع وقت ممكن».

 كاسياس محبط بعد إهدار نقطتين ليڤربول يعتزم تجديد عقد دالغليش عامين

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 إيطاليا (المرحلة السابعة والعشرون) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ميالن ـ نابولي 

 إسبانيا (المرحلة الخامسة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ملقة ـ امليريا 

 إنجلترا (المرحلة الثامنة والعشرون) 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  ستوك سيتي ـ وست بروميتش 

 حارس مرمى دورمتوند ميتشيل النغراك تألق أمام بايرن ميونيخ وقاد فريقه لفوز كبير                     (أ.پ)


