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يف الدوري االسباني لكرة القدم

اتـلتيكـو مدريـد يفـرمل اشـبيليـة وقمـة برشـلونـة وفالـنسـيا تـنتهي بـالتـعادل
مدريد  /أ ف ب
اوقف اتلـتيكـو مـدريـد االنـتصـارات املـتتـاليـة
الشبيليـة عنـدما تـغلب عليه  1-2يف املـرحلة
الــرابع ــة من ال ــدوري االسبــانـي لكــرة القــدم
التي شهدت تعادل برشلونة مع فالنسيا 1-1
يف قمة ساخنة.
علـى استـاد "نـوكـامب" يف بـرشلـونـة وامـام 83
الف متفـرج ،فاجـأ فالـنسـيا اصـحاب االرض
وحـامـلي اللـقب بهــدف مبكـر للـدولـي دافيـد
ف ـيـ ـ ــا يف الـ ـ ــدق ــيقـ ـ ــة  71الـ ـ ــذي تـلقـ ـ ــى كـ ـ ــرة
ال ـبـ ـ ــرتغ ـ ــالــي م ـيـغل ف ـتـخل ــص مــن املـ ـ ــدافع
االي ـط ـ ــالــي جـ ـ ــامل ـ ــوك ـ ــا زام ـب ـ ــروتـ ـ ــا وانف ـ ــرد
ب ــاحل ــارس فــيكـت ــور ف ــال ــدي ــز واودعه ــا داخل
مرماه.
وكـ ــاد فـ ــالـ ــديـ ــز ي ـضـيـف الهـ ــدف الـثـ ــانـي يف
الــدقيقــة  43بيـد ان تـسـديــدته ردهــا القــائم
االيسر.
وكـان فيـا قـد سجل ثنـائيـة يف نـوكـامب العـام
امل ـ ـ ـ ــاض ــي ( ،)2-2ث ــم سـجـل ه ـ ـ ـ ــدف الـف ـ ـ ـ ــوز
لفالنسيا يف مباراة االياب (-1صفر).
وانـتظـر بـرشلـونـة حتـى الــدقيقـة  47الدراك
الــتعـ ــادل بـ ــواس ـطـ ــة العـب وســطه انـ ــدري ــس
انييستا.
وهــو الـتع ــادل االول للف ــريقـني هــذا املــوسـم
بعـد  3انتصـارات متـتالـية فـرفعا رصـيديهـما
الـ ــى  10نقـ ــاط وحلق ــا ب ــري ــال م ــدري ــد ال ــى

الصدارة.
وكــان ريــال مــدريــد ق ــد تغلـب علــى مـضـيفه
بـيـتـيـ ــس -1صفـ ــر يـ ــوم الـ ـسـبـت املـ ــاضـي يف
افتتاح املرحلة.
ويف املبـاراة الثـانيـة ،منـي اشبـيليـة بخـسـارته
االولـى التـي مينـى بهـا اشبـيليـة هـذا املـوسم
بعـد  3انتصارات متـتالية يف الـدوري فتجمد
رصـي ــده عـن ــد  9نق ــاط وت ــراجع ال ــى امل ــرك ــز
الرابع بفارق االهداف امام اتلتيكو مدريد.
ويـديـن اتلتـيكـو مـدريـد
ب ــانـت ـص ــاره ال ــى
العب وسـطه
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ــي
االرجـنت
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي
ماكسيمي
ليانو رودريغيز
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـجــل لــه
هـ ـ ـ ــدف ــني يف الـ ـ ـ ــدقـ ـيـقـ ـت ــني  85م ــن
تـسـديـدة قـويـة مـن  25متـرا و 89اثـر متـريـرة
من القائد فرناندو توريس.
وكــان رودريـغيــز قــد رجح كفــة منـتخـب بالده
االرجنتني يف مباراته ضد املكسيك ( )1-2يف
ثـمــن نه ــائـي كـ ــأس الع ــالـم الـتـي اقـمـيـت يف
املـانيـا عنـدما سـجل هدف الفـوز يف الدقـيقة

جربيسياليس حيقق افضل توقيت يف ماراثون برلني
بـ ـ ــرلــني /الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت :سـجل
الـع ـ ـ ــداء االثــي ـ ـ ــوبــي ه ـ ـ ــايـلـه
جبـريسـيالسي افضل تـوقيت
ه ـ ــذا العـ ــام يف طـ ــريـقه الـ ــى
الـفـ ـ ـ ــوز بـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز االول يف
ماراثون برلني الدولي.

وق ـ ـطـع ج ــبـ ـ ـ ــري ـ ـ ـسـ ـيـالس ــي
م ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــة  24.1كـلـ ــم يف
 2.05.56ساعة.
وك ـ ــان اف ــضل ت ـ ــوقـيــت لع ـ ــام
 2006مـسجال بــاسم الـكيـني
سـامي كورير وقدره 2.06.38

جبريسيالسي

س وسـجله يف نيسـان املاضي
يف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون روت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام
الهولندي.
يذكر ان الـكيني بول تـيرغات
يـحـ ـمـل ال ـ ـ ــرق ــم الـق ــي ـ ـ ــاس ــي
الع ـ ــاملــي ( )2.04.55وسجـله
يف  28ايـلـ ـ ـ ــول عـ ـ ـ ــام  2003يف
برلني بالذات.
ويف سبــاق مــاراثــون ت ــورينــو،
احرز الكيني ستيفن كيبيوت
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز االول م ـ ـ ـ ـ ـسـجـال
 2.10.15س ،مـتقــدم ــا علــى
م ــواطـنـيه هـن ــري كـ ــابكـي ــاي
( )2.10.43وايليـوب كـورغـات
(.)2.11.45
ويف فـئ ــة ال ـسـي ــدات ل ـسـب ــاق
تـورينـو ،فـازت الكـينيـة جـاين
اكيمات باملركز االول مسجلة
 2.32.18س ،مـتقــدمــة علــى
الروسية اوليسيـا نورغالييفا
( ،)2.35.13واالثيـوبيـة تـافـا
غيرما (.)2.38.30

الدقيقة 79.
وحـقق فـيـ ــاريـ ــال فـ ــوزا صعـبـ ــا علـ ــى ضـيـفه
سـرقـسطـة بثالثـة اهـداف لـروبن كـاني ()48
واالوروغـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــان ــي ديـ ـيـغـ ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ــورالن ()59
واالرجنـتينـي خوان رومـان ريكيلـمي ( 78من
ركل ــة جـ ــزاء) مقـ ــابل ه ــدفــني لالرجـنـتـيـنـي
االخـر خـوان بـابلـو اميـار ( )22وجيـرار بـيكي
(.)90
ولعــب س ـ ــرقـ ـس ـط ـ ــة بعـ ـش ـ ــرة الع ـبــني م ـن ـ ــذ
الــدقـيق ــة  78بعــد طــرد العـبه االرجـنـتـيـنـي
غابريال ميليتو.

 98من ال ــوقت االض ــايف من تـســديــدة قــويــة
رائعة من خارج املنطقة
وكـان اشبيـلية يف طـريقه الى حتقـيق فوزه
الرابع عـلى التـوالي عنـدما تقـدم بهدف
للبـرازيـلي رينـاتـو يف الـدقيقــة  ،40لكنه
انه ـ ــار يف ال ـ ــدق ـ ــائق اخل ـم ــس االخ ـي ـ ــرة
خـصــوص ــا انه لعـب بـتــسعــة العـبـني بعــد
طـرد العـبيه الفـرنـسي جـوليـان اسكـوديه
( )50وخ ـ ـ ــايف ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــارو ( )66ف ـ ـ ــاس ـتـغل
اصـح ـ ـ ــاب االرض امل ـ ـ ــوقـف وحت ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا
جنـمهـم رودريغـيــز ال ــذي سجل هــدفـني
ك ــان ــا ك ــافـيــني لك ـسـبه الـنق ــاط الـثالث
للمباراة.
وهــو الفــوز االول التـلتـيكــو مــدريــد خــارج
قواعده منذ نيسان املاضي.

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
مـايوركـا على
اسب ــانيــول بهــدف
وحـ ـيـ ـ ـ ــد سـجـلـه االرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
غاستون ماكسي لوبيز يف الدقيقة 76.
وطـ ــرد العـب اسـبـ ــانـيـ ــول الـبـ ــرتـ ــو ريـيـ ــرا يف

نيوكاسل يسقط يف فخ ايفرتون
لنـدن /الـوكـاالت :سقــط نيــوكــاسل يف فخ الـتعــادل امــام ضـيفه
ايفـرتـون  1-1علـى استـاد "جيـمس بـارك" وامـام  50107متفـرجني
يف املرحلـة السـادسة من بـطولـة انكلتـرا لكرة القـدم .وكان نيـوكاسل
البـادىء بــالتـسـجيل بــواسطـة شــوال اميــوبي يف الــدقيقــة  ،14بيـد ان
ايف ــرت ــون جنح يف ادراك الـتع ــادل يف ال ــدقـيق ــة  41ب ــواسـط ــة ال ــدولـي
االسترالي تيم كاهيل .وطـرد مدافع نيوكاسل تيتوس ترامبل يف الدقيقة
 ،75تاله بعــد دقـيقـتـني م ــدافع ايفــرتــون طــونـي هـيـب ــرت .ورفع ايفــرتــون
رصيده الى  12نقطة يف املركز الرابع مقابل  7لنيوكاسل الثاني عشر.

هينغيس حترز لقب دورة كولكاتا

وفاز ليفانتي على ديبورتيفو كورونا بهدفني
نظيفني سجلهما الفرنسي اوليفييه كابو يف
الــدقـيقـتـني  17و . 74وطــرد العـب لـيفــانـتـي
الف ـ ــرنـ ـسـي م ـ ــاتـي ـ ــو بـي ـ ــرس ـ ــون ( )52والعـب
ديـب ــورتـيف ــو ك ــورون ــا االوروغ ــوي ــانـي ف ــابـي ــان
استويانوف (.)80
وخـســر سلتــا فيغـو امـام اوسـاسـونــا بهــدفني
ن ـظــيفــني سجـلهـمـ ــا فـ ــاملـيـ ــرو فـ ــالـ ــدو ()35
وفرانشيسكو خوان فران (.)90
ولعــب سل ـت ـ ــا فــيغ ـ ــو بعـ ـش ـ ــرة الع ـبــني م ـن ـ ــذ
الدقيقة  47اثر طرد العبه لوبيز انخل.
وخـســر أيضـا ،ريـال سـوسـييـداد امـام هـويلفـا
بهــدفـني الورانغــا غ ــاري ( )63والفــارو نــوفــو
( 76مـن ركل ــة ج ــزاء) مقـ ــابل ثالث ــة اه ــداف
النـطونـيو سـانشيـز دو ال كاله (38
و )48والف ــرن ـسـي فل ــوران
سـينـامـا بــونيـول
(.)90

وتعـ ـ ـ ــادل
خـيـت ـ ــايف مع
اتلـتيـك بلبــاو صفــر-صفـر يف
مـباراة شهـدت طرد مـدافع االول الرومـاني
كــوزمـني كــونـتــرا يف الــدقـيقــة  51والعـبـي
الثانـي اريتس ادوريـز ( )42واندر مـورييو
( ،)85وجـيـمـنـ ــاسـتـيـك تـ ــاراغـ ــون ـ ــا مع
راسـيـنغ ســانـتــان ــدر بهــدفـني لــدافـيــد
ك ــويـي ــار ( )37وخ ــافـي ــر ب ــورتـي ــو ()66
مقـ ــابل هـ ــدفــني لل ـصـ ــربـي نـيـكـ ــوال
زيغيتش ( 47و.)90

نيستا
ينقذ ماء
وجه
(البرشا)

كولـكاتا( /أ ف ب) :أحـرزت السـويسـريـة مـارتينـا هينغـيس املـصنفـة اولـى لقب
بطلـة دورة كولكاتـا الهندية الـدولية يف كرة املـضرب البالغـة قيمة جـوائزها 175
الف دوالر بفـوزهــا علـى الــروسيــة اولغـا بـوتـشكـوفــا -6صفـر و 4-6يـوم االحـد
املاضي يف املبـاراة النهائيـة .وهو اللقب الثـاني لهينغيس هـذا العام بعد االول
يف روما يف  21ايار املاضي والثاني واالربعون يف مسيرتها االحترافية بينها 5
القــاب كبيـرة ،واخلــامس يف الـدورات التـسع الكبـرى ،علمـا بـانهـا عـادت الـى
املالعب يف كانون الثاني املاضي بغد غياب دام عامني.

حتــد جــديـــد حلمــد يف املــربع الـــذهبـي لكـــأس آسيــا
عمان (أ ف ب)
تـتجه أنـظــار ع ـشــاق ك ــرة القــدم األردنـيــة م ـســاء الـيــوم
الــثالثـ ــاء صـ ــوب سـتـ ــاد عـمـ ــان الـ ــدولـي الـ ــذي سـيـكـ ــون
مـســرحــا لـقمــة تــاريـخي ــة هي األول ــى من نــوعهــا خــارج
النطاق احمللي جتمع بني الفيصلي والوحدات وذلك يف
ذهــاب الــدور نـصف الـنهــائـي من بـطــولــة كــأس االحتــاد
اآلسيوي لكرة القدم.
وتـتجـدد املــواجهـة بـينـهمــا يف عمـان كــذلك يــوم  17من
الـ ــشه ـ ــر املقــبل حـيـث يـتـ ــأهـل الفـ ــائ ـ ــز يف مجـمـ ــوعـتـي
املـباراتني الـى الدور النهـائي من املـسابقـة القاريـة يومي
 26تشريـن االول ذهابا ،و 2تـشرين ثـاني القادمـني ايابا،
ملـالقاة الفـائز يف مجـموع مـباراتـي النجمـة اللبنـاني مع
احملــرق البحــرينـي ايضــا يف بيـروت ويــوم  17من الـشهـر
املقبل يف املنامة.
وستـكون مباراة اليوم هي مبـاراة الفيصلي على أن تكون
مباراة االيـاب احلاسمـة هي مبـاراة الوحـدات وسيديـرها
طـ ــاقـم حـكـ ــام دولـي لـبـنـ ــانـي قـ ــوامـه محـمـ ــد مـن ـصـ ــور

للساحة ،وعزام اسماعيل ومصطفى طالب (مساعدان).
وتبدو صفـوف القطبني اللـذين يتمتعـان بشعبيـة واسعة
يف شارع الـكرة األردنيـة عامـرة بأبـرز جنوم الكـرة احمللية،
إذ ت ـضـم ت ــشكــيلـ ــة الفـ ــريقـني أكـث ــر مــن ثلـثـي ت ــشكــيل ــة
املـنتخب األردني من قبيل لـؤي العمايرة (حـارس مرمى)
وخالد سعد ومحمد خميس وقصي أبو عالية ومؤيد أبو
كشك وعبـد الهادي محارمـة ومؤيد سلـيم من الفيصلي،
وفيـصل إبراهيم وبـاسم فتحي ومصعـب الرفاعـي وعامر
ذيب وحسن عبد الفتاح ورأفت علي من الوحدات.
وبيـنمــا سيكـون اعـتمـاد الـوحـدات علـى تـشـكيلـة مـحليـة
فـإن الفـيصلي يـراهن علـى محتـرفه العـراقي حـيدر عـبد
األمـيــر ال ــذي ظهــر ألول م ــرة مع الفـيــصلـي يف مـبــارتـي
دوري الثمانية أمام صن هاي.
وســيك ــون الـتـكهـن بـنـتــيج ــة مـب ــاراة الـي ــوم امـ ــرا صعـب ــا
فحـظوظ الفـريقني تبـدو متسـاوية وصـفوفهمـا متكـافئة
وخبرتهما على املستويني العربي واآلسيوي تبدو كبيرة.
ويتـوقع املــراقبــون مبـاراة ســاخنـة ومـثيــرة عبـر شــوطيهـا

وحـضوراً جماهيرياً كبير وسط
تـوقعـات بتــرتيبـات اسـتثنـائيـة
وترتيبات أمنية مشددة.
وأكـد عـدنــان حمــد ومحمـد
مـصــطف ــى علــى جــاهــزيــة
فـ ــريـقهـمـ ــا ملـب ـ ــاراة الغـ ــد
وشددا على أهمية الفوز
لالقـت ــراب اكـث ــر وأكـث ــر
من الـلعب علــى اللقب
القاري .
ويغـيب عن الفـيصلي
املـه ـ ـ ـ ــاج ــم ال ـ ـ ـ ــدول ــي
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــل
ـ
حل ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــولـه عـلـ ـ ـ ـ ــى
بـ ـط ـ ــاق ـ ــة ح ـم ـ ــراء يف
املبـاراة الـســابقـة أمـام
صن هاي.

النادي االفريقي ينفرد بصدارة
الدوري التونيس
(أ ف ب) :انفــرد النـادي االفــريقي بــالصـدارة مــوقتــا بتغـلبه
علــى مـضـيفـه النــادي الـصفــاقــسي  1-2يف املــرحلــة الــرابعــة
لبـطولـة تونـس يف كرة القـدم .ورفع النـادي االفريقـي رصيده
الــى  13نقـطــة بفــارق  3نقــاط امــام ش ــريكه الـســابـق النـجم
الـســاحلي الـذي تـأجلـت مبـاراتـه مع التــرجي جــرجيـس الـى
اخلـميـس املـقبل بـسـبب مـشــاركته يف مـسـابقـة كـأس االحتـاد
االف ــريقـي .ولل ـسـبـب ذاته ت ــأجلـت مـبــاراة الـتــرجـي واالوملـبـي
البــاجي الـى اخلـميــس املقبـل ايضـا .وصعـد احتــاد املنـسـتيـر
الى املركز الثاني بتغلبه على مضيفه حلق الوادي والكرم -1
صفر .وفـاز امللعب التـونسي علـى النادي البـنزرتي  ،1-2وامل
حمـام سـوسـة علـى مـسـتقبل املـرسـى -1صفـر .وخـســر حمـام
االنف امام قوافل قفصة . 1-2

لوب يقرتب من احراز لقب
بطولة العامل للراليات

مهاجم جنوب افريقيا نيتسة يراوغ املدافع الصيني جان يف افتتاح بطولة كأس العالم للشوارع

نيقوسيا /الوكاالت :احرز السائق الفرنـسي سيباستيان لوب
(سـيـتـ ــوريـن كـ ـسـ ــارا) ب ـطـل العـ ــالـم يف املـ ــوسـمـني املـ ــاضـيـني
ومتصدر التـرتيب العام ،املـركز االول يف رالي قبـرص ،املرحلة
الثـانيــة عشـرة مـن بطـولـة العـالم للـراليـات ،الـذي اخـتتم يف
لـيمــاســول .وقـطع لــوب ال ــرالي الــذي تــألـف من  22مــرحلــة
خـاصـة وامتـد علـى  1143.60كلم بـينهـا  319.11كلم مـراحل
خاصـة وزعت على  3ايـام ،بزمن  4.40.50.4سـاعات متقـدما
بفـ ــارق  21.2ثـ ــانـيـ ــة علـ ــى مـنـ ــافـ ـسـه الفــنلـنـ ــدي مـ ــاركـ ــوس
غ ــرونهــولـم س ــائق فــورد و 5.16.1دق ــائق علــى زمـيل االخـيــر
ومــواطنه مـيكــو هيـرفــونن صــاحب املـركــز الثـالـث .وهي املـرة
الـثالثة على التـوالي التي يحرز فيها لـوب سباق رالي قبرص
بعـد عــامي  2004و  2005رافعـا رصيـده الـى  8انـتصـارات هـذا
املوسم والى  28انـتصارا يف مسيرته االحتـرافية ،وكان سيتوج
بطال للعام الثـالث على التـوالي لو لم يحتل غـرونهولم احد
املراكـز السـتة االولـى يف قبـرص .ويبـتعد لـوب بـ 35نقطـة عن
غرونهولم قبل  4مراحل من نهاية بطولة العالم وبات يكفيه
الفــوز بــرالي تــركيــا يف  15تـشــريـن االول املقـبل لـيتــوج بـطال
للعـالـم للمــرة الثــالثـة علــى التـوالـي او احتالل احـد املـراكـز
االربعة االولى يف حال توج غرونهولم بطال لرالي تركيا.

