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47 اعلن نادي مانشستر سيتي عن اقالة املدرب مارك هيوز وتعيني 
االيطالي روبرتو مانشيني ودفع هيوز زمن النتائج املتواضعة التي 
ال ترقى الى طموحات النادي اململوك من رجال اعمال اماراتيني دفعوا 
مبالغ طائلة لضم عدد من الالعبني خصوصا البرازيلي روبينيو من 

ريال مدريد واالرجنتيني كارلوس تيفيز من مان يونايتد.
وسئل هيوز قبل املباراة عما اذا كان قرار اقالته قد اتخذ فأجاب 

»اذا كان ذلك صحيحا فهو في غير محله«.

مانشيني يخلف هيوز في تدريب مانشستر سيتي
عبر االسكوتلندي اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد االجنليزي بعد خسارة فريقه 
أمام فوالم 0-3 في املرحلة الثامنة عشرة، عن خشيته من فقدان اللقب متذرعا باإلصابات 
الكثيرة في صفوف املدافعني. وقال فيرغسون »بالنظر الى املنحى الذي تتخذه البطولة 
حاليا، آم���ل أال يكون الثمن مكلفا جدا، آمل أال يكلفنا ذلك اللقب«. واضاف »ال يوجد أي 
ضوء في نهاية النفق املظلم«، مشيرا الى انه ال ميلك إال مدافعا واحدا جاهزا من األساسيني 
هو الفرنسي باتريس ايفرا بينما يغيب ريو فرديناند والدولي الصربي نيمانيا ڤيديتش 

ووويس براون وغاري نيفيل وجوني ايفانز والدولي االيرلندي جون اوشي.

فيرغسون يخشى فقدان اللقب

العبو االحتاد يفقدون النقاط بالتعادالت وعدم الفوز في أقوى املواجهات

العب ريال مدريد األرجنتيني غونزالو هيغوين »طائرا من الفرحة« بعد تسجيله هدفني من أصل 6 في مرمى سرقسطة               )أ.پ(

أرسنال يكتسح هال.. وبوردو يحقق فوزه الـ 13 على حساب لوريان

استعراض »ملكي« أمام سرقسطة .. وخيتافي »خطف إشبيلية«
ليكرز يتخطى نيوجيرسي

وأورالندو يتصدر »الجنوب الشرقي«
لم يكن فوز لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب على نيوجيرسي 
نت���س مفاجئا او صعبا اذ تخطاه بس���هولة 103-84 ضمن الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة. والالفت ان املباراة جمعت صاحبي 
افضل وأسوأ سجل في الدوري حاليا، فليكرز عزز صدارته ملجموعة 
الهادئ )21 فوزا و4 هزائم(، وهو السجل األفضل بني جميع الفرق، 
ونيوجيرسي لقي خسارته السادسة والعشرين مقابل فوزين فقط 
في املركز األخير ملجموعة الهادئ، وهو اسوأ سجل في الدوري حتى 
اآلن. واس���تعاد أورالندو ماجيك صدارة مجموعة اجلنوب الشرقي 
من اتالنتا هوكس بفوزه على بورتالند ترايل باليزرز 92-83 رافعا 
رصيده الى 20 فوزا في 27 مباراة، مستفيدا من خسارة اتالنتا امام 
ش���يكاغو بولز 98-101 بعد التمديد اث���ر تعادلهما 92-92 ليتوقف 
ع���دد انتصاراته عند 19 مقابل 7 هزائم. وفي املباريات االخرى، فاز 
لوس اجنيليس كليبرز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 112-107 بعد 
التمديد )99-99(، وهيوسنت روكتس على اوكالهوما ثاندر 90-95، 
وفينيكس صنز على واش���نطن ويزاردز 121-95، ويوتا جاز على 
تشارلوت بوبكاتس 110-102، وساكرامنتو كينغز على ميلووكي باكس 

96-95، وسان انطونيو سبيرز على انديانا بيسرز 99-100.

هارتس يحرم سلتيك
من تشديد الخناق على رينجرز

حرم هارتس ضيفه سلتيك وصيف بطل املوسم املاضي من تشديد 
اخلناق على رينجرز املتصدر وحامل اللقب عندما تغلب عليه 1-2 
في ختام املرحلة السادسة عش���رة من الدوري االسكوتلندي لكرة 
القدم. وكان س���لتيك البادئ بالتس���جيل بواسطة الدولي اليوناني 
يورغوس ساماراس في الدقيقة 21، بيد انه تعرض لضربة موجعة 
بطرد مدافعه غاري كالدويل في الدقيقة 32 لتس���ببه في ركلة جزاء 

انبرى لها االجنليزي مايكل ستيوارت بنجاح مدركا التعادل.
واستغل هارتس النقص العددي في صفوف ضيوفه وسجل هدف 

الفوز في الدقيقة 76 بواسطة مدافعه اجلزائري اسماعيل بوزيد.
وجتمد رصيد سلتيك عند 33 نقطة في املركز الثاني.

البسيتين يتعادل مع النجمة
المنامة ـ ناصر محمد

اضاع احملترف البوركيني هوجس اداه مهاجم البس����يتني ركلة 
جزاء في الدقيقة 85 ام����ام النجمة ليخرج الفريقان متعادلني 1 - 1، 
ليرفع النجمة رصيده الى 12 نقطة والبس����يتني الى 10 نقاط. سجل 
البس����يتني هدفه عن طريق اداه )62( وتعادل للنجمة علي س����عيد 
)75(، ولم يستغل النجمة طرد مدافع البسيتني عبداهلل بودهيش في 
الدقيقة 71، رغم احراز الفريق لهدف التعادل، اال ان الوضع ظل كما هو 
عليه. واس����تطاع املنامة ان يتغلب على الشباب 3 - 2 ليرفع املنامة 
رصيده الى 12 نقطة وبقي الشباب على رصيده السابق ب� 10 نقاط. 
سجل للمنامة محمود جاسم هدفني )23 من ركلة جزاء و83( وحسن 
املوسوي )71(، فيما سجل للشباب محمود منصور )9( والكاميروني 
س����املون )44(، وكان الشوط االول قد انتهى ملصلحة الشباب 2 - 1. 
وفي اول ردود االفعال على تصرف حارس مرمى الرفاع مالك فرحان 
في املباراة امام احملرق، شكل مجلس ادارة الرفاع جلنة للتحقيق مع 
احلارس بس����بب تصرفه الطائش الذي ادى خلسارة فريقه للمباراة 
امام احملرق في الوقت احلرج من مباراتهما ضمن اجلولة التاس����عة. 

وينتظر ان يتخذ املجلس قرارا بايقاف احلارس.

ُعمان تلتقي
سنغافورة مرتين 

يخوض منتخب ُعمان لكرة 
القدم جتربتني وديتني مع نظيره 
السنغافوري في 28 و31 اجلاري 
خالل معس���كره في سنغافورة 
الذي يقيمه اعتبارا من السبت 

املقبل.
 وتأت���ي اس���تعدادات عمان 
ملواجهة اندونيسيا في السادس 
من الش���هر املقبل في تصفيات 
كأس اسيا، واختار الفرنسي كلود 
لوروا مدرب املنتخب العماني 23 
العبا من الدوري احمللي ملباراة 
اندونيسيا حتسبا لعدم حضور 

الالعبني احملترفني.

شباب األردن
يتجاوز العربي

استعاد شباب االردن وصيف 
البطل املركز الثاني اثر فوزه على 
ضيف���ه العرب���ي 1-0 في ختام 
املرحلة التاس���عة م���ن الدوري 

االردني لكرة القدم.
 وس���جل محمد خير الهدف 
الوحيد بع���د ك���رة مرتدة من 
احلارس هش���ام الهزامية هيأها 
له الفلسطيني فادي الفي واطلقها 

االول في الشباك )62(.
 وارتفع رصيد شباب االردن 
الى 19 نقطة وتقدم بفارق نقطة 
واحدة على الوحدات بطل املواسم 
الثالثة االخي���رة الذي فاز على 
اجلزيرة 1-0 وصار ثانيا مؤقتا، 
وحقق احتاد الرمثا اول فوز له 
في البطولة على حساب ضيفه 

كفرسوم 0-3.

فوز ثمين لإلصالح
حقق االصالح فوزا ثمينا على 
االهلي صيدا 1-0، وتعادل املبرة 
مع ش���باب الساحل 0-0 ضمن 
افتتاح املرحلة التاسعة من بطولة 

لبنان لكرة القدم.
 وعلى ملعب صيدا البلدي، 
حقق االصالح فوزه الثالث هذا 
املوس���م متخطيا االهلي صيدا 
الترتيب، ليبتعد مؤقتا  متذيل 

عن الفرق املهددة بالهبوط.

الكرامة إلى المركز الثاني
قفز الكرامة حامل اللقب في املواسم االربعة االخيرة الى املركز 
الثان���ي بعد فوزه على مضيفه الوحدة 2-1 في دمش���ق في ختام 

املرحلة احلادية عشرة من بطولة سورية لكرة القدم.
 ورفع الكرامة رصيده الى 19 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، في 
حني بقي الوحدة تاس���عا برصيد 13 نقطة.  وقدم الفريقان مباراة 
متوسطة املستوى تقاسما فيها الهجوم والسيطرة بدأها الكرامة 
به���دف مبكر عبر مهاجمه مهند ابراهيم )5( قبل ان يدرك الوحدة 
التعادل بواسطة علي رحال )15(، ثم سجل مهند هدفه وهدف فريقه 
الثاني بعد 9 دقائق )24(.  وتفوق الوحدة في الشوط الثاني لكنه 
اخفق في تعديل النتيجة رغم الفرص التي اتيحت ملهاجميه زياد 

شعبو والسنغالي سي شيخ ومحمد البشو.

»األولمبية العراقية«
لن تتراجع عن حّل اتحاد الكرة

أكد مسؤول في اللجنة االوملبية العراقية مجددا عدم التراجع 
عن قرار حل االحتاد العراقي لكرة القدم رغم اي مبادرة تهدف حلل 
االزمة تعتمد التخلي عن القرار حسب عضو املكتب التنفيذي للجنة 
سمير املوسوي. وقال املوسوي في اتصال مع »فرانس برس« ان 
اللجن���ة االوملبية »لن تتراجع عن قرار حل االحتاد العراقي لكرة 
الق���دم اليوم او غدا في ظل اي مبادرات تس���تند على التخلي عن 
قرارها، نحن مع اي خطوة تنهي االزمة لكن بعيدا عن التراجع«. 
واضاف االمني املالي للجنة االوملبية »احتاد كرة القدم املنحل قدم 
مقترحات سيناقشها املكتب التنفيذي غدا، وبعد هذا املوعد وقبله 
نؤكد موقفنا بعدم التراجع عن خطوتنا الس���ابقة بحل االحتاد«. 
يذكر ان مسؤولني رياضيني في اقليم كردستان قدموا مبادرة خالل 
اجتماع عقد مبدينة السليمانية بحضور رئيس اللجنة االوملبية 
العراقية رعد حمودي وعدد من اعضاء االحتاد العراقي برعاية رئيس 

اللجنة االوملبية في االقليم املال بختيار تهدف إلنهاء األزمة.

دك ريال مدريد ش����باك ضيفه سرقسطة 0-6، 
وتعرض اش����بيلية صاحب املركز الثالث خلسارة 
غير متوقعة على ارضه امام خيتافي 1-2 في افتتاح 
املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري االسباني لكرة 

القدم.
في املباراة االولى على ملعب سانتياغو برنابيو 
في العاصمة وأمام 50 الف متفرج، لم ميهل الفريق 
امللكي ضيف����ه اكثر من 3 دقائق لهز ش����باكه عبر 
األرجنتيني غونزال����و هيغوين الذي انطلق خلف 
اثنني من املدافعني بعد متريرة من البرازيلي مارسيلو 
في اجلهة اليسرى أكملها بيسراه في أقصى الزاوية 
اليسرى ملرمى احلارس خافيير لوبيز فاليخو رافعا 

رصيده الى 9 اهداف في البطولة.
وكس����ر الهولندي رافائيل ڤان در ڤارت مصيدة 
التس����لل بعد كرة خلف الدفاع من مارسيلو ايضا 
فوصل الى املكان الذي س����جل منه هيغوين، وسدد 
الكرة بالطريقة ذاتها وفي الزاوية ذاتها معززا تقدم 

فريقه )26(.
وبعد اقل من دقيقتني، اضاف ڤان در ڤارت الهدف 
الثاني الش����خصي والثالث لفريقه بعد كرة رفعها 
سيرجيو راموس من اجلهة اليمنى فارتطمت باألرض 
وخدعت مدافع ووصلت الى الهولندي املندفع تابعها 

طائرة بقدمه اليسرى في الشباك )28(.
واس����تغل هيغوين مرة جديدة ضعف التغطية 
الدفاعية فخطف الكرة التي رفعت من اجلهة اليسرى 
الى املنطقة من بني 4 مدافعني وقام بنصف التفافة 
حول نفسه وأطلقها طائرة لتسقط في أعلى الزاوية 

اليمنى في غفلة عن احلارس فاليخو )34(.
وفي الشوط الثاني، اضاف البرتغالي كريستيانو 
رونالدو اله����دف اخلامس في وقت مبكر ايضا بعد 
كرة رفعها األرجنتيني ايزيكييل غاراي من اجلهة 
اليسرى فتالعب االولى بأربعة مدافعني واحلارس 
وراوغ باقت����دار ثم اطلق الكرة قوية بيس����راه في 
قلب املرمى )50( مس����جال هدفه السابع مع فريقه 

في البطولة.
واحتفل الفرنس����ي كرمي بنزمية الذي نزل بديال 
ملارس����يلو بالذكرى الثانية والعشرين مليالده من 
خالل تسجيل الهدف السادس لفريقه واخلامس له 
في الدوري بعد متريرة من ڤان در ڤارت فهرب من 
مدافع ودفعها ارضية زاحفة بيسراه ارتطمت بأسفل 
القائم االيسر وحتولت الى الشباك )71(، ورفع ريال 
مدريد الذي لم يخس����ر او حتى يتعادل هذا املوسم 
في سانتياغو برنابيو، رصيده الى 37 نقطة وقلص 

الفارق بينه وبني برشلونة املتصدر.

وتغلب اتلتيك بلباو على ضيفه اوساسونا بهدفني 
نظيفني سجال في وقت مبكر، اولهما في الدقيقة االولى 
بواسطة املخضرم فرانشيسكو يستي بعد متريرة من 
فرناندو لورنتي الذي اضاف الثاني بتسديدة بعيدة 

املدى من خارج املنطقة اسكنها الشباك )12(.

انجلترا

حقق ارسنال فوزا جديرا على ضيفه هال سيتي 
3-0 ابقاه في املرك����ز الثالث برصيد 35 نقطة وله 
مباراة مؤجلة في املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

االجنليزي.

ايطاليا

أعلنت رابط����ة الدوري االيطالي تأجيل مباراتي 
افتتاح املرحلة الس����ابعة عش����رة املقررتني بسبب 
الثلوج والبرد الق����ارس، وكان مقررا ان يلتقي في 
األول����ى بولونيا مع اتاالنتا برغام����و، وفي الثانية 

فيورنتينا مع ميالن.

فرنسا

تابع بوردو املتصدر وحامل اللقب نتائجه الكبيرة 
وحقق فوزه الثالث عشر على حساب ضيفه لوريان 

4-1، في افتتاح املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
الفرنسي فتوج بطال للخريف، ورفع بوردو رصيده 
الى 40 نقطة وابتعد 8 نقاط عن مطارده املباش����ر 
ووصيفه مرسيليا الذي ارتضى بتعادل سلبي مع 
مضيفه س����انت اتيان ما امن له لقب بطل اخلريف 
قبل مرحلة واحدة من انتهاء دور الذهاب، علما بان 

مرسيليا ميلك مباراة مؤجلة.
وتع����رض مونبيليه لتعثر ثان عل����ى التوالي 
بس����قوطه على ارضه امام نانسي املنتشي بفوزه 
على تي����س 2-0. وحقق رين ف����وزا صعبا ومهما 
على ضيفه باريس سان جرمان بهدف يتيم للغيني 
اسماعيل بنغورا )40(. وتعادل غرونوبل مع نيس 
1-1، وڤالنس����يان مع لن����س 0-0. وتأجلت مباراة 
بولونيي مع سوش����و بسبب سوء االحوال اجلوية 

وارض امللعب.

هولندا

عزز فيينورد روتردام موقعه في املركز الرابع بعد 
فوز صعب على ضيفه فيللم تيلبورغ 1-0 في املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري الهولندي. وحقق الكمار 
حام����ل اللقب فوزا كبيرا على ضيفه دن هاغ 3- 0. 

وسحق فالفيك ضيفه سبارتا روتردام 1-4.

عالميةمتفرقات

»غولف في املدينة«، عب���ارة أدرجتها أخيرا الصحافة 
االميركية وتداولتها في اطار تناولها اليومي ل� »مسلس���ل« 
فضائح جنم الغولف تايغر وودز، مستلهمة عنوان الفيلم 

»جنس في املدينة«.
أعلنت العبة التنس األسترالية كاسي ديالكوا عن استعادة 
لياقتها بعد املعاناة من اإلصابات وتغلبت على أوليفيا روغوفسكا 
6-1 و6-7 )9-11( و3-6 في أقل من س��اعتني لتحصل على بطاقة 

دعوة )وايلد كارد( للمشاركة في بطولة أستراليا املفتوحة.
حققت مباريات الدور األول للدوري األملاني لكرة القدم رقما 
قياسيا جديدا في احلضور اجلماهيري، حيث بلغ عدد 
عشاق الكرة في املالعب األملانية 6445094 متفرجا سيضاف 
اليهم نحو 100 ألف متفرج في آخر مباراتني للدور األول بني 

هامبورغ أمام برمين وكولن أمام نورمبرغ.

األهلي والفتح يواصالن انتصاراتهما في الدوري السعودي

نزيف النقاط مستمر في االتحاد بتعادله مع القادسية
الرياض ـ خالد المصيبيح

اللقب  واصل االحتاد حامل 
اهداره للنق���اط التي قللت من 
فرصته في املنافسة على اللقب 
بع���د ان تعادل مع القادس���ية 
صاحب املرك���ز قبل االخير في 
الوقت بدل الضائع 3 � 3 في وقت 
كان فيه االحتاد قد سجل الرقم 
األقوى في املسابقة تهديفا بعد 
فوزه السابق في الدور االول على 

القادسية بسباعية نظيفة.

وكان القادسية الذي كاد ان 
يكون االحتاد طوق جناة له من 
املركز قبل االخير ان يخرج فائزا 
بع���د ان تقدم ثالث مرات كانت 
االولى في الدقيقة )15( عن طريق 
علي الشهري ثم تعادل لالحتاد 
البرازيلي لوسيانو )24( وعاد 
القادس���ية للتقدم م���رة اخرى 
عن طري���ق االورغواني خوان 
كوفيمبس )38( ثم تعادل لالحتاد 
التونسي امني الشرميطي )71( 

ثم س���جل كوفيمبس من نقطة 
اجلزاء هدف التقدم الثالث )81( 
واهدر جنم االحتاد محمد نور 
ضربة ج���زاء لفريقه )84( قبل 
ان يدرك سلطان النمري التعادل 
في الوقت بدل الضائع واستمر 
االحتاد ثالث الترتيب برصيد 20 

نقطة وللقادسية 8 نقاط.
وحاف���ظ االهلي على مركزه 
الرابع برصيد 18 نقطة بعد فوزه 
االخير على احلزم 2 � 1 سجال عن 

طريق االرجنتيني خافير توليدو 
)11 وضربة جزاء 68( فيما سجل 
للحزم وليد اجليزاني )37( ايضا 

من ضربة جزاء.
وظل احلزم عل���ى رصيده 
الس���ابق 12 نقط���ة وفي املركز 
الثامن، كما استمر الصاعد هذا 
املوسم الفتح في تأكيد جدارته 
ضمن الكبار ووصل الى رصيد 
نقطي جيد بلغ 18 نقطة سيكون 
كافيا له ف���ي البقاء عطفا على 

رصيد فرق املؤخرة وكان الفتح 
قد انهى لقاؤه امام الرائد بالفوز 
ورد اعتباره من خسارة الدور 
االول وان كان ف���وزه ق���د اتى 
متأخرا عن طريق هدافه احمد 
ابوعبيد من ضربة جزاء )86( 
والسنغالي اميانويل )90( فيما 
بات وض���ع الرائد صعبا اذا ما 
اراد البق���اء في الدرجة املمتازة 
حيث مازال آخر الترتيب برصيد 

7 نقاط.


