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املدى الريـــا�سي
Almada Sport

 لندن/ وكاالت
فج����ر فري����ق لي����دز يونايت����د املناف�س يف 
الإجنلي����زي  الثاني����ة  الدرج����ة  دوري 
لك����رة الق����دم مفاج����اأة من العي����ار الثقيل 
واأطاح مب�س����يفه مان�س�سرت يونايتد من 
بطولة كاأ�س الحت����اد الإجنليزي بعدما 
تغل����ب علي����ه به����دف نظي����ف يف املباراة 
الت����ي جمعت بينهم����ا على ملع����ب "اأولد 
ترافورد" �سمن الدور الثالث للبطولة.

وجنح فريق ار�سنال يف حتويل تاأخره 
بهدف اأمام م�س����يفه وي�س����تهام يونايتد 
اإىل الفوز 1/2 فيما �س����حق حامل اللقب 
بخم�س����ة  واتف����ورد  �س����يفه  ت�سيل�س����ي 

اأهداف نظيفة.
جريم����ن  اأح����رز  الأوىل  املب����اراة  ويف 
يف  الوحي����د  املب����اراة  ه����دف  بيكف����ورد 
الدقيقة 19 ليدخل ال�س����عادة على قلوب 
نحو ت�س����عة األف من م�س����جعي ليدز يف 
املب����اراة اأم����ام مان�س�س����رت يونايتد الذي 
مازال����ت تعت����ره اجلماه����ري األد خ�س����م 

لفريقها.
وقط����ع بيكفورد م�س����وار امتد لنحو 60 
ي����اردة لتلق����ي متري����رة زميل����ه جوناثان 
هو�س����ون قبل اأن ي�س����دد الكرة يف �سباك 
احلار�����س توما�س كو�سوت�س����اك حمرزا 

الهدف ال20 له يف املو�سم احلايل.
وهذه ه����ي الهزمي����ة الأوىل ملان�س�س����رت 
للبطول����ة  الثال����ث  ال����دور  يف  يونايت����د 
حتت قي����ادة املدي����ر الفني �س����ري األيك�س 
فريج�س����ون الذي توىل تدري����ب الفريق 
منذ عام 1986 ورمبا هي الأكرث ق�س����وة 
من����ذ الهزمية اأم����ام بورتثم����وث يف عام 
1984 . وقال �سيمون جراي�سون مدرب 
لي����دز يونايتد "منحنا نف�س����نا الفر�س����ة 
للذهاب وانتزاع الفوز من هناك بعد اأن 
حظينا ببع�س احلظ". واأ�ساف "واثق 
م����ن اأنه����م �س����يحتفلون يف لي����دز خ����ال 

الأيام القليلة املقبلة".
مف����ككا  يونايت����د  مان�س�س����رت  وظه����ر 
و�سيطرت م�س����اعر الغ�سب على املهاجم 
واي����ن روين ب�س����بب التمرك����ز اخلاطئ 
لزميل����ه وي�����س ب����راون اأثن����اء ت�س����جيل 
يدف����ع  ومل  الف����وز.  ه����دف  بيكف����ورد 
مان�س�سرت بت�س����كيلته الأ�سا�س����ية ولكنه 
مل يكن بعيدا للغاية عن قوامه الأ�سا�سي 
حي����ث لع����ب روين ودمييت����ار برباتوف 
الفري����ق ولك����ن خ����ط  يف خ����ط هج����وم 
الدف����اع الرباع����ي لفريق ليدز مل ي�س����مح 
لهم����ا بالق����رتاب م����ن مرم����اه. وت�س����در 

حار�س ليدز كا�سر انكريجرين براعة 
لت�س����ديدة روين يف الوقت بدل ال�سائع 
لينتهي اللقاء بف����وز ليدز بهدف نظيف. 
وقال فريج�س����ون "كان اأداء �سادما ، مل 
نب����داأ واإذا مل تب����داأ يف مباري����ات الكاأ�س 
وا�س����تغل فري����ق اأخر هذا الو�س����ع فاإنك 
تواج����ه م�س����اكل". واأ�س����اف "لي�س لدي 
�س����كوى ب�س����اأن النتيجة ، ليدز ي�ستحق 

الفوز". 
واأو�س����ح ريت�س����ارد نايل����ور قائ����د ليدز 
"كان علين����ا النتظ����ار طوي����ا منذ اأخر 
فوز لنا هنا ، واأ�سعر بفخر �سديد للنادي 

واجلماه����ري". وب����دا اأن هن����اك مفاج����اأة 
جدي����دة �س����تحدث عل����ى ملع����ب اوبتون 
بارك حيث ظل وي�س����تهام متقدما بهدف 
عل����ى ار�س����نال حتى الدقيق����ة 78 . وكان 
املهاج����م األي�س����اندرو ديامانتي هو جنم 
املب����اراة الأول حي����ث حرم����ه احلار�����س 
م����ن  فابيان�س����كي  لوكا�����س  البولن����دي 
ت�س����جيل ه����دف حمق����ق قب����ل اأن ينج����ح 
يف ت�سجيل هدف ال�س����بق لفريقه بعدما 
تلق����ى متري����رة متقن����ة م����ن رادو�س����اف 
كوفاك لي�س����دد الكرة يف �سباك احلار�س 

البولندي.

ه����دف  لفر�س����ة  فابيان�س����كي  وت�س����دى 
حمقق جلونيور �ستاني�سا�س يف بداية 
ال�س����وط الث����اين قبل اأن يدخل ار�س����نال 

تدريجيا يف اأجواء املباراة.
عل����ى  جري����ن  روب  احلار�����س  وتف����وق 
نف�س����ه واأنقذ هدفن حمققن لبو ديابي 
واليك�����س �س����وجن ، ولكن����ه مل ينجح يف 
ت�س����جيل  م����ن  رام�س����ي  ارون  حرم����ان 
ه����دف التعادل لر�س����نال يف الدقيقة 78 
م�س����تغا متري����رة كارلو�س في����ا. وبعد 
اأرب����ع دقائ����ق فقط م����ر فيا م����ن الناحية 
الي�سرى وار�سل كرة عر�سية ارتقى لها 

اإدواردو براأ�سه اىل داخل ال�سباك.
ودك ت�سيل�س����ي �س����باك �س����يفه واتفورد 
بخم�سة اأهداف نظيفة حيث تقدم دانيل 
�س����توريدج للفري����ق بع����د م����رور خم�س 

دقائ����ق م����ن بداي����ة املب����اراة ثم 
اأحرز جون او�ستا�س لعب 

واتفورد هدفا عن طريق 
اخلط����اأ يف مرم����ى فريقه 
قبل اأن ي�س����يف فلورنت 
الثال����ث  اله����دف  مال����ودا 

للفريق.

و�س����جل فران����ك لمب����ارد اله����دف الرابع 
للفري����ق يف الدقيقة 64 قبل اأن ي�س����يف 
�س����توريدج الهدف الث����اين له واخلام�س 
لفريق����ه بعد اأرب����ع دقائ����ق. ويف مباراة 
اأخرى تع����ادل كوينز بارك رينجرز 
و�س����يفيلد يونايت����د 1/1 عل����ى 
وتق����دم  لن.  برام����ال  ملع����ب 
به����دف  �سيمب�س����ون  ج����اي 
لكوينز ب����ارك يف الدقيقة 39 
ثم تعادل ريت�س����ارد كري�سويل 
ب����دل  الوق����ت  يف  ل�س����يفيلد 

ال�سائع لل�سوط الأول.

مان�س�سرت ي�سقط �أمام ليدز وتاأهل ت�سيل�سي و�ر�سنال �إىل دور 
�لـ32 لكاأ�س �لحتاد �لإنكليزي

مدريد / وكاالت 
مدريد  ري����ال  ف��ري��ق  اأه����در 
�سدارة  انتزاع  فر�سة 
الأ�سباين  ال���دوري 
ل������ك������رة ال�����ق�����دم 
بالتعادل  واكتفى 
ال�������س���ل���ب���ي م��ع 
م�����������س�����ي�����ف�����ه 
اأو����س���ا����س���ون���ا 
امل���رح���ل���ة  يف 
ال���������س����اد�����س����ة 
ع�����������س�����رة م���ن 

امل�سابقة.
الفوز  وك�����ان 
�����س����ي����م����ن����ح 
امللكي  ال��ن��ادي 
�سدارة امل�سابقة 
من اأنياب بر�سلونة 
ت��ع��ادل 1/ 1 مع  ال���ذي 

�سيفه فياريال.
ورف���ع ري���ال م��دري��د ر���س��ي��ده اإىل 
بفارق  الثاين  املركز  يف  نقطة   38
نقطتن خلف بر�سلونة ، مقابل 17 
نقطة لو�سا�سونا يف املركز الثاين 

ع�سر.
وق��ف��ز ف��ري��ق ري����ال م��اي��ورك��ا اإىل 
الدوري  ترتيب  يف  الرابع  املركز 

الأ�سباين بتغلبه على �سيفه اتليتك 
بيلباو 2/�سفر.

ويقت�سم مايوركا الذي يعد مفاجاأة 
مع  الرابع  املركز   ، احلايل  املو�سم 
م�سيفه  اأم��ام  �سقط  ال��ذي  اأ�سبيلية 

اأتليتكو مدريد 2/1.
املركز  واأ�سبيلية  مايوركا  ويحتل 
 16 م��ن  نقطة   30 بر�سيد  ال��راب��ع 
مباراة بفارق نقطتن خلف فالن�سيا 
�ساحب املركز الثالث والذي تغلب 

على ا�سبانيول بهدف نظيف 
لوي�س  خو�سيه  امل��خ�����س��رم  وق���ال 
كانت  "لقد  مايوركا  لع��ب  مارتي 
ولكن   ، ل��ن��ا  ج��ي��دة  اأخ����رى  نتيجة 
اأن  الع��ت��ب��ار  يف  ن�سع  اأن  ي��ج��ب 
ن�سف املو�سم مل مير بعد". وافتتح 
ملايوركا  الت�سجيل  الفاريز  خوليو 
بداية  م��ن  ال��دق��ي��ق��ة اخل��ام�����س��ة  يف 
قوية  ت�سديدة  من  الثاين  ال�سوط 
اندوين  بيلباو  مبدافع  ا�سطدمت 

ايراول و�سكنت ال�سباك.
الهدف  ادوري�����ز  اري��ت��ز  واأ����س���اف 
ال��ث��اين مل��اي��ورك��ا يف ال��دق��ي��ق��ة 68 
بداية  ليلو  مانويل  خ��وان  وحقق 
الفني  امل��دي��ر  من�سب  يف  مب�سرة 
لأملرييا وقاد الفريق اإىل الفوز على 

خرييز بهدف نظيف.
الوحيد قبل  امل��ب��اراة  ه��دف  وج��اء 
و�سجله  نهايتها  من  واح��دة  دقيقة 

خو�سيه اأورتيز ، الذي دفع به ليلو 
موؤخرا.

�سد�م متوقع بني �لأهلي 
و�لزمالك يف دور �لـ 16 

لكاأ�س م�سر
 القاهرة / وكاالت

اأ�سفرت قرعة كاأ�س م�سر التي اأجريت مبقر احتاد الكرة امل�سري لكرة 
القدم عن �سدام متوقع بن الغرمين التقليدين الأهلي والزمالك يف 
دور ال16 للبطولة بعدما اأوقعتهما يف مواجهتن �سهلتن للغاية يف 

دور ال32.
ويلتقي الأهلي مع فريق نروه يف دور ال32 فيما �سيقابل الزمالك يف 

الدور ذاته فريق الفيوم.
و�سيلعب قطبي الكرة امل�سرية مع بع�سهما البع�س يف دور ال16 

للبطولة يف حالة جتاوزهما دور ال32 .
كما اأوقعت القرعة فريق ال�سماعيلي يف مواجهة �سهلة ن�سبيا اأي�سا 

اأمام فريق اللومنيوم.
وقررت جلنة امل�سابقات باحتاد الكرة امل�سري اقامة مباريات دور 

ال32 للكاأ�س من مباراة واحدة فقط .
اأما بالن�سبة للمواعيد ف�ستكون معتمدة بالدرجة الأويل علي م�سوار 

املنتخب امل�سري يف كاأ�س الأمم الإفريقية حيث �ستجري مباريات 
دور ال32 لكاأ�س م�سر يومي 26 و27  كانون الثاين اجلاري يف حال 

خروج املنتخب من الدور الأول للبطولة الإفريقية.
بينما �ستقام املباريات يومي 29 و30 كانون الثاين  يف حالة خروج 

م�سر من دور الثمانية، اأما يف حال متكن املنتخب من الو�سول 
للمراحل النهائية للبطولة، ف�سيتم تاأجيل كاأ�س م�سر حلن انتهاء 

مباريات الدوري العام.

 ليتوانيا / وكاالت
اأعلن لعب التن�س ال�سكتلندي اآندي موراي اأنه �سيوجه تركيزه على 
بطولت رابطة لعبي التن�س املحرتفن يف املو�سم اجلديد و�سيغيب 

عن املواجهة فى املنطقة الأوروبية   الآ�سيوية املقررة اأمام فريق 
ليتوانيا يف الفرتة ما بن اخلام�س وال�سابع من اآذار املقبل يف اإطار 

بطولة كاأ�س ديفيز لتن�س الفرق. وي�سارك موراي هذا الأ�سبوع للمرة 
الأوىل يف بطولة كاأ�س هومبان املقامة يف مدينة بريث الأ�سرتالية 

مب�ساركة ثمانية منتخبات ، حيث يلعب اإىل جانب مواطنته لورا 
روب�سون. ولكن خطة م�ساركاته مل تت�سمن مواجهة ليتوانيا حيث اأنها 

تقام يف مطلع الأ�سبوع ال�سابق لبداية اأول بطولة اأ�ساتذة يف املو�سم 
وهي بطولة اإنديان ويلز بكاليفورنيا. ويعد اآذار �سهرا مهما ملوراي 

الذي خ�سر اأمام الأ�سباين رافاييل نادال يف نهائي بطولة كاليفورنيا 
املو�سم املا�سي قبل الفوز بلقب بطولة ميامي على املاعب ال�سلبة 

بعدها باأ�سبوعن. وقال موراي امل�سنف الرابع على العامل "من غري 
العدل اأن نقول اإنني األغي م�ساركة بريطانيا. فقد غاب فيدرر ونادال 
وديوكوفيت�س و�سامرا�س واأجا�سي عن مواجهات �سابقة يف كاأ�س 

ديفيز وكلهم اأف�سل مني بكثري. عدم م�ساركتي ل تعني اأننا �سنخ�سر.
واأ�ساف: "حان الوقت كي يلعب اآخرون ويحققوا الفوز. و�ساأتخذ 

قراراتي اأول باأول.

مور�ي ين�سحب من مو�جهة 
ليتو�نيا يف بطولة كاأ�س ديفيز

لندن / الوكاالت
اقرتب الهولندي رود فان ني�ستلروي مهاجم فريق 
ريال مدريد الإ�س���باين لكرة القدم من النتقال اإىل 

فري���ق ليفرب���ول الإنكلي���زي على �س���بيل الإعارة 
حتى نهاية املو�سم احلايل. 

ووفًق���ا ل�س���حيفة »ذا �س���ن« الإنكليزي���ة، ف���اإن 
الاع���ب الهولندي رح���ب بالعر�س ال���ذي تقدم 

ب���ه رافايل بينيتز م���درب فريق ليفربول، ل�س���مه 
خال فرتة النتقالت ال�س���توية احلالية على �سبيل 
الإعارة، واأكد ني�ستلروي اأن رغبته يف امل�ساركة يف 

كاأ�س العامل 2010، هي ال�سبب الرئي�سي يف موافقته 
عل���ى الرحيل من ريال مدريد، بعد اأن خرج من ح�س���ابات 

اجلهاز الفني للفريق الإ�س���باين.  واأ�س���ارت ال�س���حيفة اإىل اأن 
املفاو�س���ات ب���ن الطرفن، و�س���لت اإىل مرحل���ة ُمتقدمة، ولكن 
يبق���ى راتب الاعب الهولندي املخ�س���رم ه���و العقبة الوحيدة 
اأم���ام اإمت���ام ال�س���فقة، حيث يري���د ليفرب���ول اأن يتحم���ل ريال 
مدري���د ق���درا من راتب ني�س���تلروي، واملُقدر ب���� 140 األف جنيه 
ا�سرتليني اأ�س���بوعًيا، يف حن يرف�س الريال ذلك، وُي�سر على 
حتمل ال� »ريدز« راتب الاعب كامًا. ُيذكر اأن ني�س���تلروى )33 

عاما( حرمته الإ�س���ابة من دخول الت�س���كيلة الأ�سا�سية لريال 
مدري���د يف اأك���رث مباريات املو�س���م احلايل، كم���ا اأن مانويل 
بيلليجرين���ي م���درب الفريق امللك���ي، ُيف�س���ل العتماد على 

جونزالو اإيجواين، وكرمي بنزميه يف خط الهجوم.

فان ني�ستلروي يقرتب 
من ليفربول

�و�سا�سونا يحرم �لريال من �نتز�ع �سد�رة �لدوري �لأ�سباين

كليفالند يو��سل 
�سل�سلة �نت�سار�ته يف 

�لدوري �لمريكي 
لكرة �ل�سلة

وا�سنطن / وكاالت 
 تابع قطار كليفاند كافاليريز بقيادة 

امللك ليرون جيم�س م�سواره ال�سريع 
وحقق فوزه ال�سابع والع�سرين على 

ح�ساب م�سيفه نيوجريزي نت�س 
94-86، وا�سقط �سيكاجو بولز �سيفه 
اورلندو ماجيك 101-93 ام�س الول 

�سمن دوري كرة ال�سلة المريكي 
للمحرتفن. يف املباراة الوىل، عاد 
قطار كليفاند و�سيف بطل املو�سم 
املا�سي ومت�سدر املنطقة ال�سرقية 

حاليا )8 هزائم فقط(، رغم تخلفه يف 
الربع الول 19-26، اىل الدوران 

يف الرباع الثاثة الخرية )17-25 
و25-18 و25-25(.

وتفوق ليرون جيم�س على اجلميع 
وكان اف�سل م�سجل يف اللقاء )28 

نقطة و9 متابعات(، وا�ساف كل من 
مو وليام�س )18 نقطة( والحتياطي 

الرازيلي اندر�سون فاريجاو )15 
نقطة و12 متابعة(، واكتفى العماق 
�ساكيل اونيل بت�سجيل 12 نقطة مع 

9 متابعات. وقاد جيم�س وزماوؤه 
فريقهم اىل الفوز ال�سابع على التوايل 

والثاين ع�سر يف املباريات ال13 
الخرية. يف املقابل، �سجل ديفن 

هاري�س )22 نقطة( وبروك لوبيز 
)20( وكري�س دوجا�س-روبرت�س 

)16( للخا�سر الذي مني بالهزمية 
رقم 30 مقابل 3 انت�سارات يف ا�سواأ 
بداية لهذا الفريق الذي ناف�س مرات 

عدة على اللقب يف العقدين الخريين. 
ويف املباراة الثانية، ا�سقط �سيكاجو 

ثاين املجموعة الو�سطى ال�سرقية )14 
فوزا و17 هزمية( خلف كليفاند ثاين 

ترتيب البطولة بعد لو�س اجنلي�س 
ليكرز حامل اللقب ومت�سدر املنطقة 

الغربية )26 فوزال و6 هزائم(، �سيفه 
اورلندو ماجيك مت�سدر جمموعة 

اجلنوب ال�سرقي ملحقا به اخل�سارة 
التا�سعة )مقابل 24 انت�سارا(.

لندن / وكاالت
ن���ادي  اأن  �س���حافية  تقاري���ر  ذك���رت 
مبل���غ  رف����س  الإنكلي���زي  ليفرب���ول 
70 ملي���ون جني���ه اإ�س���رتليني قدمها 
مان�س�سرت �س���يتي من اأجل الإ�سباين 
كم���ا  توري����س،  فرينان���دو  ال���دويل 

ه���ذه  التقارير رف�س النادي الأحمر عر�س���ًا اأك���دت 
من ت�سيل�سي و�سف ب� »ال�سخم«. 

واأك���دت عدد من ال�س���حف اأن املفاج���اأة باخلر الذي 
اأ�سبح يظهر ب�سكل يومي على ال�سحف الإنكليزية 
اأن مان�س�س���رت �س���يتي قرر اأن ي�سنع من توري�س 
اأغلى لعب كرة قدم يف العامل، وقد يبقى كذلك 
�س���نوات طويل���ة للغاي���ة حي���ث اإن العر�س 

�سيكون 140 مليون جنيه ا�سرتليني. 
واأ�س���اف التقري���ر »لن يتوقف النادي ال���رثي عند هذا احلد 
ب���ل �س���يعر�س اأجرًا هائًا ي�س���ل اإىل 14 ملي���ون يورو مما 
يجعله كذلك اأعلى لعب اأجرًا يف العامل، وهي اأرقام تتحدث 
وحدها وقادرة على اإقناع ليفربول باأن حل م�س���كلته املالية 

قد يبداأ ببيع لعب واحد فقط«. 
وكان ن���ادي ليفرب���ول ق���د اأعل���ن اأكرث م���ن مرة اأن���ه لن يبيع 
فريناندو توري�س، بل اإن املدرب الإ�س���باين رافا بنيتيز كان 

وا�سحًا بقوله اإنه �سي�ستقيل اإذا ما مت بيع توري�س. 
والأرق���ام اإن �س���دقت �س���تعني ث���ورة جديدة يف ع���امل كرة 
القدم، بل �س���تعني ما هو اأخطر من ذلك حيث اأ�سبحت فرقًا 
عريق���ة وكبرية مث���ل ليفربول تعتر م�س���نعًا للنجوم لفرقا 

با�ستثمارات هائلة وجديدة مثل مان�س�سرت �سيتي. 

�ملان �سيتي ير�سد 14 مليون يورو ر�تبا لتوري�س

 القاهرة / وكاالت
اأكد احلار�س امل�س����ري املخ�س����رم ع�س����ام احل�سري املن�س����م اإىل �سفوف 
النادي ال�س����ماعيلي يف بداية املو�س����م احلايل اأنه لن ي�س����تمر يف �سفوف 
الفري����ق يف ال����دور الثاين للدوري امل�س����ري لك����رة القدم وذل����ك بالرغم من 
اإعان م�سوؤويل الدراوي�س رف�سهم فكرة ال�سماح للح�سري بالحرتاف يف 
�سفوف املريخ ال�سوداين. واأكد احل�سري يف ت�سريح خا�س ملوقعه الر�سمي 
ان����ه يتمن����ى اأن يواف����ق جمل�����س اإدارة النادي عل����ى ق����راره بالرحيل وانه 
على الرغم من انه يقدر و ي�س����عد بتم�س����ك جمل�����س الإدارة واجلماهري 
الإ�س����ماعيلي ب����ه اإل انه يرج����و من اجلمي����ع اأن يتفهم����وا موقفه باأنه 
اأ�س����بح ي�سعر اأن املناخ اأ�س����بح غري مائم ل�ستمراره يف الفريق يف 

ظل النزيف امل�ستمر للنقاط وعدم التفاف اجلمهور حول الفريق.

�حل�سري ي�سعى لالحرت�ف
 يف �ل�سود�ن

باري�س / وكاالت
يب���داأ كل م���ن ال�سوي�س���ري روجيه 
في���درر امل�س���نف اأول وال�س���باين 
رافاي���ل ن���ادال الث���اين �س���عيه اإىل 
اإحراز اكر عدد من الألقاب يف عام 
2010 م���ن دورة الدوح���ة الدولية 
لكرة امل�س���رب عل���ى ماعب جممع 
خليف���ة ال���دويل والبال���غ جمم���وع 
ملي���ون   1  .24 املالي���ة  جوائزه���ا 
دولر. وي�س���ارك يف دورة الدوحة 

ع���دد م���ن جن���وم الك���رة ال�س���فراء 
نيك���ولي  الرو�س���ي  اأبرزه���م 
حظ���ا  الأوف���ر  املر�س���ح  دافيدنك���و 
لإح���راز اللقب ومواطن���ه ميخائيل 
يوجن���ي.   وت�س���كل دورة الدوحة 
اإع���دادا مهم���ا لاعب���ن للم�س���اركة 

يف  اجل���اري  ال�س���هر  اأواخ���ر 
بطول���ة ا�س���رتاليا املفتوحة 

الأرب���ع  البط���ولت  اأوىل 
اإذ  املو�س���م،  يف  الك���رى 

اأنه���ا تقام عل���ى النوعي���ة ذاتها من 
املاع���ب. ومنحت رابطة الاعبات 
املحرتف���ات الدوحة �س���رف تنظيم 
بطول���ة املا�س���رتز لل�س���يدات الت���ي 
ت�س���م الاعبات الثم���اين الأوليات 
لثاث���ة  الع���امل  يف 
اأعوام بدءا من 

 .2008
وياأم����ل   
يف  في����درر 

اأن تك����ون انطاقته يف عام 2010 
اأف�س����ل مما كانت علي����ه يف 2009 
حيث تعرث مرارا قبل اأن ي�س����تعيد 
توازن����ه يف الن�س����ف الث����اين من����ه 
ليجع����ل منه عام����ا ا�س����تثنائيا بكل 
املقايي�س.وبداأ ال�سوي�س����ري العام 
املا�س����ي وه����و يف املرك����ز الث����اين 
ع����ن  اأزاح����ه  ال����ذي  ن����ادال  خل����ف 
�سدارة املحرتفن بعد نحو اأربعة 
اأعوام ون�س����ف العام، لكنه انتظر 

للحظ����ة  ا
�س����بة  ملنا ا
ة  د للع����و
ا  ي����د حتد و

بطول����ة  يف 
ن�س����ا  فر
ح����ة  ملفتو ا

عل����ى 
ع����ب  ملا ا
بي����ة  ا لرت ا
رولن  يف 
غارو�����س حيث 

م����ن  ا�س����تفاد 
اأمام  نادال  �سقوط 

روب����ن  ال�س����ويدي 
 4 بع����د  �س����ودرلينغ 

األق����اب متتالي����ة فيه����ا، 
ليت����وج بطا له����ا للمرة 

الأوىل يف م�س����ريته، وهو 
اللقب الكبري الوحيد الذي كان 

ينق�س �سجاته. 
وميبل����دون  بطول����ة  وكر�س����ت   
لدي����ه  املف�س����لة  النكليزي����ة 
ال�سوي�سري كاأحد اأف�سل الاعبن 
يف التاريخ باإح����رازه اللقب للمرة 
ال�ساد�س����ة عقب مباراة ماراثونية 
مثرية �سد الأمريكي اندي روديك 
حمرزا اللق����ب اخلام�س ع�س����ر يف 
البط����ولت الكرى لينف����رد بالرقم 

القيا�سي للغران �سام.

فيدرر وناد�ل يبد�آن �سباق �ألقاب 2010 من �لدوحة

ليدز اطاح مبان�س�سرت بفوز م�ستحق

فيدرر تطمح بزيادة غلته من  االلقاب

ريال مدريد يف�سل يف انتزاع ال�سدارة

فان ميثل ليفربول على 
�سبيل االعارة

توري�س 
يرف�س 

عرو�سا 
مغرية


