
الصحف األرجنتينية حتتفل بتياغو ميسي
وجهت الصحف األرجنتينية الصادرة امس األحد اهتماما خاصا لتياغو، الطفل األول للساحر األرجنتيني ليونيل 
ميسي هداف برشلونة االسباني. وذكرت صحيفة »تيمبو ارجنتينو«، »أفضل لعبة مليسي، لقد جاء تياغو« 
حتت صورة مليسي بصحبة الطبيب الذي أشرف على عملية الوالدة اجلمعة املاضية في مستشفى »يو اس بي 
ديكسيوس« ببرشلونة. ومن جانبها أوضحت صحيفة »ذي نيشني« أن ميسي رزق بطفله األول من صديقته 
انتونيال روكوزو، مشيرة إلى ما كتبه ميسي عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل االجتماعي »تويتر«.. »أنا 
أسعد رجل في العالم«. وأوضحت صحيفة »كالرين« هديته األولى كانت القميص رقم 10 مع برشلونة«، مشيرة إلى 
أن تياغو قد يواجه عراقيل إذا فكر في احتراف كرة القدم مبا أنه سيجمع بني اجلنسيتني االسبانية واألرجنتينية.
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الرياضية
وفيتل يحتل املركز الثالث ليظل في صدارة الترتيب العام

رايكونن بطاًل لسباق أبوظبي لـ »فورموال1«.. وألونسو ثانيًا
أحرز س����ائق لوت����وس رينو 
الفنلندي كيم����ي رايكونن املركز 
األول في س����باق جائزة ابوظبي 
الكبرى، اجلولة الثامنة عشرة من 
بطولة العالم لسيارات الفورموال 
واحد )من اص����ل 20(، أمس على 

حلبة ياس مارينا.
الف����وز األول لرايكونن  وهو 
)33 عاما( من����ذ عودته الى عالم 
الفورموال1 مطلع العام احلالي بعد 
موسمني في بطولة العالم للراليات، 
كما هو الفوز األول للوتوس منذ 

شرائه من قبل رينو.
وه����و الفوز التاس����ع عش����ر 
لرايكونن في عالم الفورموال واحد، 
وهو صعد 6 م����رات الى منصات 
التتويج هذا العام، كما كان 16 مرة 
من اصل 17 بني املراكز التي تكسب 

نقاطا في البطولة احلالية.
وقطع رايكونن مسافة السباق 
البالغة 305.355 كلم بزمن قدره 
1.45.58.667 س����اعة، اي مبعدل 
سرعة وس����طي بلغ 172.879 كلم 
في الساعة، متقدما على االسباني 
الونسو )فيراري( بطل  فرناندو 
العالم عامي 2005 و2006 بفارق 

0.852 ثانية، واألملاني سيباستيان 
فيتل )ري����د بول( بطل العالم في 

العامني األخيرين 4.163 ث.
وحافظ فيتل الذي انطلق من 
املركز األخير على صدارة الترتيب 
العام برصي����د 255 نقطة بفارق 
10 نقاط امام الونس����و، فيما عزز 
رايكونن بط����ل العالم عام 2007 
مع في����راري، موقعه ف����ي املركز 

الثالث.
وجاء الس����باق مثيرا وش����هد 
تدخل سيارة االمان في مناسبتني 
االولى اثر خروج سائق مرسيدس 
األملاني نيكو روزبرغ عن احللبة 
في اللفة التاسعة دون ان يتعرض 
ألي اصابة حيث استؤنف السباق 
في اللفة 15 وكان وقتها فيتل في 

املركز احلادي عشر.
واضط����ر س����ائق ماكالري����ن 
البريطان����ي لويس  مرس����يدس 
العالم عام 2008  هاميلتون بطل 
والذي انطلق من املركز األول، الى 
االنس����حاب في اللفة 20 اثر كسر 

في علبة تغيير السرعة.

)رويترز( )ا.پ( رايكونن بسيارته لوتوس رينو يقطع خط النهاية  الفنلندي رايكونن متوسطا االسباني الونسو صاحب املركز الثاني واألملاني فيتيل الثالث 

تعادل مخيب لتشلسي ومان سيتي.. وخسارة أولى لسان جرمان

»دربي« إيطاليا يبتسم إلنتر ميالن.. وأفضل بداية لبرشلونة في تاريخه 
هدفه االول )90+2(، لينتهي اللقاء 
بفوز صريح للمضيف الذي رفع 
رصيده الى 20 نقطة من 10 مباريات 
واصب����ح ثالثا في الترتيب، وفاز 
ڤالنسيا على اتلتيكو مدريد 0-2 

ليهدي الصدارة لبرشلونة.
وتعرض ملقة خلسارة مفاجئة 
امام مضيفه راي����و فايكانو 2-1 
فتراجع الى املركز الرابع، وسجل 
االرجنتين����ي مارتن دمييكيليس 
)49( هدف ملقة، وبيتي )11 و61( 
هدفي فايكانو، وجتمد رصيد ملقة 
عند 18 نقطة من 10 مباريات اذ حقق 
4 نق����اط فقط في مبارياته االربع 
االخي����رة. وتختتم املرحلة اليوم 

بلقاء خيتافي مع بيتيس.
وفاز اس����بانيول على مضيفه 

ريال سوسييداد 1 � 0 امس.

إنجلترا

تعادل تشلس����ي مع سوانزي 
س����يتي 1-1، وج����اره اللدود مان 
سيتي مع وست هام يونايتد 0-0 
في املرحلة العاش����رة من الدوري 
االجنليزي، واهدر تشلسي الفوز 
على س����وانزي في آخر دقيقتني 
بعدما كان متقدما بهدف النيجيري 
فيكتور موزيس برأسه من مسافة 
قريبة وهو االول له )61(، بيد ان 
االسباني بابلو هرنانديز هز شباك 
التش����يكي بيتر تشيك  احلارس 
بتس����ديدة قوية في الدقيقة 88، 
ليصبح رصيد تشلسي 23 نقطة 
مقابل 24 لوينايتد، ويحصل فريق 
املدرب الدمناركي ميكايل الودروب 
على نقطة ثمينة، وقدم مان سيتي 
مباراة مخيبة لالمال عندما تعادل 
بدون اهداف مع مضيفه وست هام 
واصبح رصيده 22 نقطة في املركز 
الثالث، لكنه بقي الفريق الوحيد 
الذي لم يخسر هذا املوسم،وعانى 
توتنهام خسارته الثانية في آخر 3 
مباريات وتراجع الى املركز اخلامس 
عندما س����قط امام ضيفه ويغان 
على ملعبه وايت هارت الين في 
لندن بهدف وحيد من بن واتسون 
)56(، وانته����ت املباراة بني فوالم 
الس����ابع وضيفه ايفرتون الرابع 

بالتعادل 2-2.

ألمانيا

حل����ق باي����رن ميوني����خ في 
الكبير على  ف����وزه  اثر  الصدارة 
مضيفه هامبورغ 3-0 وتعرض 
شالكه الوصيف خلسارة مفاجئة 
ام����ام مضيفه هوفنهامي 3-2 اول 
من ام����س في املرحلة العاش����رة 
من بطولة املاني����ا، ورفع الفريق 
البافاري رصيده الى 27 نقطة من 10 
مباريات وتقدم بفارق 7 نقاط عن 
اقرب مطارديه شالكه واينتراخت 

فرانكفورت.

فرنسا

 احلق س����انت اتيان اخلسارة 
االولى بباريس سان جرمان هذا 
املوس����م عندما اسقطه بعقر داره 
2-1 في املرحلة احلادية عشرة من 
الدوري الفرنسي، وجتمد رصيد 
سان جرمان عند 22 نقطة من 11 
مباراة، مقابل 19 لتولوز الثاني في 
حني ارتقى سانت اتيان مؤقتا الى 

املركز اخلامس.

التس����جيل م����ن ركني����ة وصلت 
الى رأس املداف����ع راوول البيول 
ابعدها احلارس روبرتو الى قدم 
االرجنتيني غونزالو هيغواين الذي 
لم يتردد في ايداعها الشباك )23(، 
وبعدها بدقيقتني، هز ارجنتيني 
آخر الشباك عندما وصلت الكرة الى 
انخل دي ماريا على اجلبهة اليمنى، 
فاخترق وسدد كرة ابعدها احلارس، 
تابعها اجلناح صاروخية في سقف 
املرمى معززا الفارق لفريق املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو )25(، 
واخترق املهاجم الفرنس����ي كرمي 
بنزمية ملعب اخلصم من هجمة 
مرتدة ولكز متريرة ذكية الى العب 
الوسط الغاني مايكل ايسيان املندفع 
من اخللف فسددها ارضية مسجال 
الهدف الثالث لريال )89(، قبل ان 
الكرواتي  الوس����ط  يختتم العب 
لوكا مودريتش املهرجان بتسديدة 
يسارية ارضية من خارج املنطقة 
بعد ان عاند احلظ رونالدو بتسجيل 

مسجال هدفه اخلامس )26(، واجبر 
ادريانو صاحب الهدف االول على 
ترك امللع����ب مصابا بفخذه تاركا 
مكان����ه للبرازيلي دان����ي الفيس 
)39(، وتزداد مصاعب املدرب تيتو 
فيالنوفا على اثر االصابات الكثيرة 

التي يعاني منها دفاعه.
وفي الشوط الثاني، عزز الظهير 
الدولي جوردي البا النتيجة بكرة 
مررها اندريس اينيستا لدافيد فيا 
الذي لعبها رائع����ة اللبا، فراوغ 
االخي����ر احلارس خاف����ي فاراس 
وس����دد في املرمى اخلالي وسط 
اعتراض العبي فيغو على تسلل 
البا الذي س����جل هدفه الثاني هذا 

املوسم )61(.
وحقق ري����ال مدري����د حامل 
اللقب ف����وزه اخلام����س في آخر 
ست مباريات على حساب ضيفه 
ريال سرقسطة 4-0 على ملعب 
»سانتياغو برنابيو«، وفي منتصف 
الشوط االول، افتتح الفريق امللكي 

لبرشلونة كانت في موسم 1997-
1998 حتت اشراف مدربه الهولندي 

لويس فان غال.
وخ����اض االرجنتيني ليونيل 
ميس����ي افضل العب ف����ي العالم 
في االع����وام الثالثة االخيرة، بعد 
يوم واحد على والدة طفله الول 
تياغو، عل����ى ملعبه »كامب نو«، 
تقدم برشلونة بعد متريرة )خذ 
وهات( بني البرازيلي ادريانو وبدرو 
ال����ذي كان على حدود التس����لل، 
فتابعها االول داخل الشباك )21(، 
ولم يتأخر فيغ����و باعادة االمور 
الى نصابه����ا، فبعد دقيقتني تابع 
اليكس  ماريو برمييخو تسديدة 
لوبيز املبعدة من احلارس فيكتور 
فالديس وهز الشباك من املنطقة 
الصغرى مسجال هدفه الثالث هذا 
املوسم )23(، لكن في غضون ثالث 
دقائق دخل الهدف الثالث في املباراة 
بتوقيع دافيد فيا الذي تلقى متريرة 
عرضية مقشرة تابعها في الشباك 

ابتسم دربي ايطاليا النتر ميالن 
الذي اوقف سلس����لة انتصارات 
يوڤنتوس حامل اللقب واملتصدر 
وهزمه 3-1 في عقر داره، اول من 
امس في املرحلة احلادية عشرة من 
بطولة ايطاليا لكرة القدم، واحلق 
انتر الهزمي����ة االولى ليوڤنتوس 

بعد 49 مباراة.
على ملع����ب يوڤنتوس ارينا، 
لم يكن اشد املتفائلني من جماهير 
يوڤنتوس يتوقع ان يتقدم فريقه 
بعد 18 ثانية عل����ى بداية اللقاء، 
بيد ان التشيلي ارتورو فيدال كان 
له رأي آخر عندما انطلق الغاني 
كوادوو اسامواه على اجلهة اليسرى 
ومرر ل����ه كرة عرضي����ة هز بها 
شباك احلارس السلوفيني سمير 

هاندانوفيتش )1(.
وفي الشوط الثاني، حتسن اداء 
انتر وكان الطرف االفضل، وساعده 
حكم املباراة باولو تاليافنتو عندما 
منح����ه ركلة جزاء مش����كوك في 
صحتها ترجمها االرجنتيني دييغو 
ميليتو صاروخية في شباك بوفون 
)59(، وقلب نيراتزوري الطاولة 
على اصحاب االرض عندما سدد 
الكولومبي فريدي غوارين ارضية 
قوية ابعدها بوفون، تهيأت امام 
ميليتو الذي سجل هدفه الشخصي 
الثاني في املباراة )75(، وفي وقت 
بحث فيه العبو يوڤنتوس عن هدف 
التعادل، لدغ االرجنتيني رودريغو 
باالسيو بوفون للمرة الثالثة بعد 
الياباني يوتو  متريرة بينية من 
ناغاتومو ليقضي منطقيا على امال 

خصمه )89(.
وع����اد مي����الن ال����ى طري����ق 
االنتص����ارات بفوز س����احق على 
ضيفه كييڤو 5-1، وخسر بارما 

من بيسكارا 0 � 2 امس.

إسبانيا

حقق برش����لونة افضل بداية 
موسم في تاريخه بتحقيقه فوزه 
التاسع من اصل 10 مباريات على 
حساب ضيفه س����لتا فيغو 1-3 
اول من امس في املرحلة العاشرة 
من بطولة اسبانيا، ورفع الفريق 
الكاتالوني رصيده الى 28 نقطة 
من 10 مباريات بفارق 3 نقاط عن 
اتلتيكو مدريد الذي يلعب الحقا 
مع ڤالنسيا، علما بان افضل بداية 

)ا.ف.پ( ليونيل ميسي اخفق في التسجيل مبرمى سلتا فيغو 

)ا.پ( هدف ميليتو االول في مرمى بوفون 

فيرغسون حزين رغم الفوز واعتالء الصدارة

ڤينغر: أرسنال حقق أسوأ بداية له في تاريخه

أعرب سير أليكس فيرغسون املدير الفني لنادي مان يونايتد عن 
حزنه للفرص التي أهدرها فريقه خالل الفوز على ضيفه ارسنال 1-2 

الذي منح الفريق الصدارة. وقال فيرغسون »ال ميكنني تصديق كمية 
الفرص التي أهدرناها«. وأضاف »كان بإمكاننا أن نحسم اللقاء قبل 

وقت طويل للغاية من نهايته.

وصف الفرنسي ارسني ڤينغر املدير الفني لنادي ارسنال مسيرة فريقه 
بأنها أسوأ بداية في أي موسم من مواسم الدوري اإلجنليزي املمتاز. وجاءت 

تصريحات فينجر عقب هزمية فريقه 1-2 على ملعب مان يونايتد. وقال 
ڤينغر »أشعر بخيبة أمل ألننا استحوذنا كثيرا على الكرة ولكننا لم نكن 

مؤثرين بشكل كبير في الثلث األخير من امللعب، كان استحواذا بال تأثير«.

فيدرر وديوكوڤيتش وموراي 
األبرز إلحراز لقب »املاسترز«

فوز مثير حلامل اللقب
»NBA« وبروكلني يقهر تورنتو في الـ

ستكون املنافسة على أشدها بني السويسري روجيه فيدرر 
والصربي نوفاك ديوكوڤيتش والبريطاني اندي موراي على لقب 
بطولة املاسترز للتنس التي تضم الالعبني الثمانية األوائل في 

التصنيف العاملي للمحترفني وتنطلق اليوم في لندن.
وأس����فرت القرعة التي س����حبت اول من امس الس����بت عن 
مجموعة أولى قوية ضمت ديوكوڤيتش )األول عامليا( وموراي 
)الثالث( والتشيكي توماس برديتش )السادس( والفرنسي جو 
ويلفريد تس����ونغا )الثامن(. في حني ضمت املجموعة الثانية 
فيدرر )الثاني( واالسباني دافيد فيرر )اخلامس( واألرجنتيني 
خوان مارتن دل بوترو )السابع( والصربي نوفاك ديوكوڤيتش 
)الثامن(، واألخير استفاد من انسحاب االسباني رافايل نادال 

بسبب اإلصابة التي تبعده منذ اشهر.

حق���ق ميامي هيت حامل اللقب ف���وزا مثيرا في الثواني 
االخيرة على دنفر ناغتس 119-116 ضمن الدوري االميركي 
للمحترفني في كرة الس���لة، فقبل س���بع ث���وان من صافرة 
النهاية، مرر ليبرون جيمس الكرة الى راي الن الذي سجل 
اربع نقاط، ثالثية مع رمية حرة اثر خطأ، فوضع فريقه في 
املقدمة، معوضا اخلسارة التي لقيها اجلمعة امام نيويورك 
نيكي 84-104، ميامي كان بدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوزه 

على بوسطن سلتيكس 107-120.
وحقق بروكلني نتس الذي حل بدال من نيوجيرزي نتس 
هذا املوسم الفوز في مباراته االولى وكان على حساب ضيفه 
تورونتو رابت���ورز 107-100 في ملعبه اجلديد الذي بلغت 
كلفته مليار دوالر، وقد تأجلت مباراة بروكلني نتس االولى 
امام جاره نيويورك نيكس بسبب اعصار ساندي املدمر قبل 

ايام، وستقام في 26 اجلاري.

الثالثي فيدرر وموراي وديوكوڤيتش يستعدون للماسترز

متفرقات عاملية
٭ تع���رض سيباس���تيان كيهل قائد نادي بوروس���يا 
دورمتون���د حامل لقب الدوري األملاني لكرة القدم في آخر 
موسمني لكسر في أنفه خالل مواجهة شتوتغارت قد تبعده 
عن مواجهة ريال مدريد االسباني في دوري ابطال أوروبا 

غدا الثالثاء.
٭ قرر احتاد زميبابوي لكرة القدم تسريح العبي املنتخب 
األول على ضوء فضيحة املراهنات التي ضربت كرة القدم 

بالبالد. ووفقا لرئيس االحتاد كوثبيرت دوبي فإن هناك 
العبني ومدربني ومسؤولني متورطني في فضيحة التالعب 

بنتائج املباريات بني عامي 2007 و2009.
٭ حقق بنفيكا فوزا سهال على ضيفه ڤيتوريا غيمارايش 
3-0 في املرحلة الثامنة من الدوري البرتغالي لكرة القدم 
ليبقى شريكا لبورتو حامل اللقب في الصدارة ورفع بنفيكا 
رصيده الى 20 نقطة بالتساوي مع بورتو الذي كان سحق 

ماريتيمو فونشال بخماسية نظيفة.
٭ تابع الپولندي يرزي يانوفيتش مغامرته وبلغ نهائي دورة 

باريس بيرسي الدولية للتنس، بفوزه على الفرنسي جيل 
سيمون املصنف 20 عامليا 6-4 و7-5 في نصف النهائي. 
ويلتقي يانوفيتش، االسباني دافيد فيرر اخلامس عامليا.

»امللكي« يسحق 
سرقسطة..

وڤالنسيا يبعد أتلتيكو 
عن الصدارة


