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حالها على اإلنجليزية أبقى الصدارة

«اولدترافورد» من ثمين بتعادل ويعود الخسارة يرفض تشلسي
ف ب أ - § لندن

المتصدر بين القمة مــبــاراة انتهت  ]
المباشر ــارده ــط م و يونايتد مانشستر
االيجابي تشلسي بالتعادل اللقب وحامل

استاد  على (األحد) أمس 1/1
متفرجا   75984 وامام «اولدترافورد»
من ــرة ــش ع ــة ــع ــراب ال ــام الــمــرحــلــة ــت ــي خ ف

القدم. لكرة انكلترا بطولة
نقاط   3 الفريقين بــيــن ــارق ــف ال وبــقــي 
الى رصيده يونايتد مانشستر رفع بعدما
وبالتالي  لتشلسي  32 مقابل  نقطة  35
بينهما والــمــنــافــســة  االثــــارة ســتــتــواصــل 

اللقب. على
المستوى جيدة مباراة  الفريقان  وقدم
لم لــلــتــســجــيــل ــرة ــي ــث ك فـــرصـــا  ـــدت  ـــه وش

فريق. كل  لدى واحدة سوى منها تستغل 
يسعى ــد ــت ــاي ــون ي ــر ــت ــس ــش ــان م وكـــــان 
والجمهور االرض عاملي استغالل ــى ال
في الــتــوالــي على الثامن فــوزه لتحقيق 
في  تشلسي عن نقاط  6 واالبتعاد الدوري
بدوره يطمح كان  االخير ان  بيد الصدارة
اقلها ــة ــي ــاب ــج اي بــنــتــيــجــة الـــخـــروج  ـــى  ال
ونجح الصدارة من  قريبا ليبقى  التعادل
السبعة االنتصارات واوقــف مسعاه  في
انه مؤكدا الحمر» «الشياطين لـ المتتالية
في به الفائز اللقب عن  بسهولة يتنازل لن

الماضيين. الموسمين
بداية في لتشلسي االفضلية وكانت 
مانشستر تحكم  مع سرعان لكن المباراة 
صفوفه ونــظــم االمـــور  زمــام فــي يونايتد 
ــز ــول ــك س ــــول ب ـــع ألـــعـــابـــه ـــان بـــقـــيـــادة ص
وكاد مــرة، من اكثر  تشلسي  مرمى وهــدد
كريستيانو البرتغالي الدولي مهاجمه
حرة ركلة من التسجيل يفتتح رونــالــدو
كارلو االيطالي  الحارس ابعدها مباشرة
ركنية ركلة ــى ال بصعوبة كوديتشيني

.(19)
التقدم ساها لويس  الفرنسي  ومنح
بينية كرة تلقى عندما يونايتد لمانشستر
لسوء لنفسه وانتبه روني فهيأها واين من
فسددها كوديتشيني الحارس تموضع
اليمنى الزاوية في زاحفة  بيسراه بذكاء
جزاء ركلة إهداره عن  بالتالي فكفر (29)
االسكتلندي سلتيك ــد ض ــاراة ــب ــم ال ــي  ف
ــال ــط أب دوري مــســابــقــة فــي  ـــر/1)  ـــف (ص

الماضي. الثلثاء أوروبا
فان ــن ادوي الهولندي  الــحــارس  وأنقذ 
بتصديه التعادل هدف  من  مرماه سار در
جيريمي لــلــكــامــيــرونــي  ــة  ــوي ق لــتــســديــدة 

.(37) المنطقة خارج  من  نجيتاب
جوزيه البرتغالي تشلسي مدرب ودفع
الهولندي الخطير بــالــجــنــاح مــوريــنــيــو 
مــكــان ــي ــان ــث ال اريــيــن روبــــن فــي الــشــوط
خطورة أكثر  األزرق  الفريق فبات نجيتاب
فــرض   3 وســنــحــت األرض ــاب ــح أص ــن  م
من للتسجيل شفشنكو اندري لالوكراني
در فان تألق  المنطقة خارج من تسديدات 
االخرى ذهبت  فيما احداها ابعاد في  سار

الملعب. خارج
خــالل مـــن ــــــدوره ب ــــارد ــــب ــــــاول الم وح
دون لــكــن المنطقة ـــارج خ ــن م الــتــســديــد 

جدوى.
لــمــانــشــســتــر ــت ــح ــن ـــي الـــمـــقـــابـــل، س ف

تقدمه لتعزيز ذهــبــيــة ــة  ــرص ف يــونــايــتــد 
ــي ــال ــغ ــرت ــب ــــرة امـــــام ال ــأت ك ــي ــه ــا ت ــدم ــن ع
بيد المنطقة ــل داخ رونــالــدو كريستيانو

المرمى. داخل  متابعتها في فشل  انه
الدولي كاد قوية  بتسديدة المبارد  ورد
داخــل ــا يــودعــهــا ــب دروغ الــعــاجــي ديــديــيــه

المرمى.
انبرى عندما التعادل تشلسي وأدرك
ركنية ركــلــة الــى ــارد  ــب الم االخــتــصــاصــي 
كارفاليو ــاردو ــك ري البرتغالي لها فــطــار 
ساها وتابعها  المرمى باتجاه بــرأســه 
ابعادها يحاول كان عندما الشباك داخل

.(69) ركنية الى
الثاني الــهــدف يضيف  ــدو ــال رون ــاد  وك
المنطقة داخل كول باشلي  تالعب عندما
روبــن ــدم ــق ب ــت ــم ــط ارت ــة ــوي ـــرة ق وســــدد ك

.(81) نتيجة دون ركنية الى وتحولت
«وايــت استاد على ثانية مــبــاراة وفــي 

متفرجين،   35205 وامـــام اليــن» هــارت 
ـــام  ـــر/1 ام ـــف ص ــام تــخــلــفــه ــه ــن ــوت حــــول ت

.1/3 ثمين فوز  الى  ويغان 
بــواســطــة ــر ويـــغـــان بــالــتــســجــيــل ــك وب
في ـــارا ـــام ك ــري ــن ه ــي ــال ــغ ــن ــس ال ـــي  ـــدول ال
ـــدارك ت ــام ــه ــن ــوت ت ان  ــد  ــي ب  ،25 ــة ــق ــي ــدق ال
الشوط نهاية  في هدفين وسجل الموقف 

ديفو جيرماين  بواسطة االول 
ديــمــيــتــار ــي ــال ــرغ ــب ال ـــي  ـــدول وال  (43)
لينون ارون يؤمن ان قبل (44) برباتوف
الهدف بتسجيله االرض ــاب ــح اص فــوز 
بدل الوقت من االولى الدقيقة في  الثالث

الضائع.
«جيمس استاد على ثالثة  مباراة وفي
ــاز  ف ــا، ــرج ــف ــت م  48743 وامـــــام بـــــارك» 
وحيد بهدف بورتسموث على نيوكاسل
في سيبييرسكي انطوان الفرنسي سجله

.69 الدقيقة

الحمر الشياطين مرمى في لتشلسي التعادل هدف

القمة في وحيدًا ويتبختر فياريال يسحق برشلونة
ف ب ا § مدريد -

والمتصدر اللقب حامل برشلونة استعرض ]
األول ــس أم 4/صــفــر وسحقه فياريال ضيفه أمــام
الثانية في المرحلة ملعب «نوكامب» على (السبت)
في ليبتعد القدم، لكرة االسباني الــدوري من عشرة 
اشبيلية  مالحقه  عن نقاط 4 بفارق مؤقتا الصدارة

(األحد). أمس على اتلتيك بلباو ضيفا يحل الذي
عن ويغيب «نوكامب» لقاء إلى الطرفان ودخــل
برشلونة جهة فمن النجوم، من الكثير صفوفهما
ــذي ال ــز ــي ــارك م رافـــايـــل المكسيكي ــع  ــداف ــم ال ــم  ــض ان
(الجمعة)، امــس االسبانية الجنسية  على حصل
ايــتــو صـــامـــويـــل ــن الــكــامــيــرونــي ــي ــم ــاج ــه ــم ــــى ال ال
على سافيوال وخافيير ميسي ليونيل واألرجنتينيين
البرازيلي الوسط العب جانب إلى المصابين الئحة
مكان فلعب  األنفلونزا،  من  يعاني  الذي موتا تياغو
ليليان الفرنسي لعب فيما ادميلسون مواطنه االخير

ماركيز. عن عوضا الدفاع وسط في تورام
طويلة الغيابات  فالئحة فياريال، جهة من امــا
سيغيب الــذي قهوجي نهاد التركي إصابة ظل في 
التمارين ــي  ف إصــابــتــه بــعــد  الــمــوســم نــهــايــة  حــتــى 
بيريس روبير الفرنسي إلى لينضم الماضي، االثنين
الغائب كان فيما  رودريغيز، غونزالو واألرجنتيني 
رومــان ـــوان خ األرجنتيني ــاب ــع األل صــانــع األبـــرز 
الــى عـــاد ـــذي ال الــســابــق بــرشــلــونــة العـــب  ريكيلمي 

الثالث. طفله ايريس ليشهد والدة بوينس
للدور التأهل في آماله أنعش  الذي برشلونة وبدأ
على بفوزه ــا أوروب أبطال دوري مسابقة من الثاني 
الماضي األربعاء 2/صفر البلغاري صوفيا ليفسكي
من يتمكن ان دون من البداية  منذ  مهاجما المباراة
باربوزا ماريانو األرجنتيني الحارس مرمى تهديد
البرازيلي  مرر  عندما  35 الدقيقة حتى جدي، بشكل
فحاول غوديونسن ايدور الى األيسلندي رونالدينيو

الفرنسي المدافع أن إال نفسه، على  يلتف أن األخير
فلم االيسلندي على خطئا ارتكب سيغان باسكال
لها ــرى ــب ان جـــزاء  ركــلــة احــتــســاب  ــي  ف الحكم  ــردد  ــت ي
من قريبا رونالدينيو وكــان بنجاح. رونالدينيو
على سيطر عندما ــان، ث بهدف فريقه تقدم تعزيز
ضيقة ــة  زاوي من سدد ثم اليسرى، الجهة في الكرة
الكرة حول  الذي باربوزا  خداع  من يتمكن  أن دون  من
رائعة بطريقة تدخل ثم تثمر(38)، لم ركنية إلــى
زاحفة تسديدة عبر  ثان هدف من برشلونة  ليحرم
الهولندي من رأسية  وكرة (40) ديكو البرتغالي من
بطريقة ــا  ــده ــع اب ــت ــورس ــه ــك ــرون ب ـــان  ف جــيــوفــانــي 

.(44) تحت العارضة استعراضية من
تقدم غوديونسن عزز الثاني، الشوط بداية ومع
من عرضية اثر رأسية كرة  من  ثان بهدف برشلونة
رصيده ليرفع انييستا،  اندريس عبر اليمنى  الجهة

.(55) الدوري في الموسم هذا أهداف 5 إلى
على الــرحــمــة ــة ــاص رص نفسه انييستا ــق  ــل وأط
الكاتالوني للفريق الثالث الهدف بتسجيله فياريال
المدافع تالعب بعدما رائــعــة، اكروباتية بطريقة
الجهة على بمدافعين زامبروتا جانلوكا االيطالي
انييستا الى وصلت عرضية كرة يرفع أن قبل اليمنى
باربوزا شباك داخل مقصية  بتسديدة  حولها الذي

.(70)
عبر أوال الــمــوقــف يــتــدارك ان ــال  ــاري ــي ف وحــــاول 
الحارس ان  اال فورالن دييغو االوروغوياني المهاجم 
عن القائم ناب ثم لتسديدته تصدى فالديز فيكتور

.(72) منه المرتدة الكرة سينا تابع عندما األخير
بهدف برشلونة مهرجان رونالدينيو واختتم
تمريرة تلقى بعدما اكروباتية بتسديدة رائع رابع
الكرة على سيطر اليمنى الجهة على هرنانديز خافي
خلفية «مقصية» بتسديدة الكرة اسكن ثم بصدره
 10 إلى رصيده ليرفع ،(88) باربوزا شباك  داخــل

الهدافين. ترتيب ويتصدر أهداف

الفرنسي الدوري ومرسيليا في ليل تعثر
ف ب ا § باريس -

ــا ــي ــل ــي ــرس وم ـــل  ـــي ل تـــعـــثـــر   ]
ـــروا وت ــو  ــاك ــون م ــع م بتعادلهما 
سقط فيما ،1/1 ذاتها بالنتيجة
بوردو مضيفه أمام اتيان سانت
(السبت) األول ــس أم صــفــر/1، 
الخامسة المرحلة افــتــتــاح ــي  ف
لكرة الفرنسي الدوري من عشرة

القدم.
موتروبول» «ليل استاد على
مؤقتا ولو االقتراب  في ليل فشل
مع بتعادله المتصدر ليون من
بهدف مــونــاكــو المتعثر ضيفه 
هدف مقابل ،(76) بودمر لماثيو

غاكبه لسيرج
رصــيــده األول ــع ــرف ف  ،(37)
الثاني  المركز في نقطة  26 إلــى
ــون  ــي ل ــــن ع نــقــطــة   11 ــــارق ــــف ب
(األحـــد) ــس أم يستضيف الـــذي 

اوكسير.
واصل لوب» «دو  استاد  وعلى
المتواضعة عــروضــه مرسيليا
احد ـــروا ت مضيفه ــع م بتعادله
لتوافيلو بهدف الترتيب ذيل فرق
ليان هدف مقابل ،(60) ماوليدا

.(17) الشوير
ــرة ــش ــع ــا ب ــي ــل ــي ــرس ـــب م ـــع ول
بعد   70 ــة ــق ــي ــدق ال ــذ ــن م ــن  ــي ــب الع
باجيس ميكايل مهاجمه طــرد

بطاقة حمراء. لحصوله على
اخفق ليسكور» «بــارك وعلى
من االســتــفــادة فــي اتــيــان  سانت 
المركز إلى والصعود ليل تعادل
بدوره وسقط  مؤقتا ولو الثاني 
رفــع ـــذي ال بــــوردو مضيفه ـــام  أم
مقابل  نــقــطــة،   23 ـــى إل ــده ــي رص
من  سوشو واستفاد لضيفه.  25
ــادل ــع وت ــان ــي ات ــت ــان ــارة س ــس خ

الثالث المركز  إلى ليقفز مرسيليا 
لوريان مضيفه على  تغلبه بعد
تاليك لو  النطوني اهداف بثالثة
كريم والـــجـــزائـــري و25)  22)
ــــزاء)،  ج ــة ــل رك مـــن   44) زيـــانـــي
مــارشــال لسيلفان ــدف ه مقابل 
«مونيسيبال ملعب وعلى .(1)
فخ ـــي ف ــس ــي ن ــط ــق س راي»  دو 
متذيل سيدان ضيفه مع التعادل

الترتيب بهدفين للعاجي باكاري
كانت ــك ــدري ــي وس  (56) كــونــيــه
للكاميروني هدفين مقابل ،(76)
(16) جـــوب ديــزيــري ــف  ــوزي ج

.(86) بويول وغريغوري
رين ضيفه على تولوز وتغلب
 66) بــورغــونــيــو لــبــرايــن بــهــدف 
ركلة أضاع الذي جزاء) ركلة من

.76 الدقيقة في أيضا جزاء

لقاء ليل وموناكو من

اآلسياد في وتشارك الفيفا مع إتفاق إلى توصلت إيران
ب أ د - طهران  § 

الطلبة أنــبــاء وكــالــة ذكـــرت   ]
ــس(األحـــد) ــا) أم ــن االيــرانــيــة(إس
ــاق ــف ات ــــى إل ــت  ــل ــوص ت إيــــــران  أن 
ــرة الــقــدم ــك ــع االتــحــاد الــدولــيل م
االيراني للمنتخب يسمح (فيفا)
القدم كرة مسابقة في بالمشاركة
بدورةااللعاباآلسيويةالخامسة
العاصمة تستضيفها التي عشرة
 15 إلــى أول من الــدوحــة القطرية
المقبل. أول كــانــون ديــســمــبــر/
االيراني باالتحاد مسئول وصرح
(إسنا) إلى اسمه ذكر رفض للعبة
التي ــات ــاوض ــف ــم ال «بــــإن ــال:  ــائ ق
وصلت الفيفا مسئولي مع دارت
للمنتخب يسمح اتفاق إلى أخيرا
مسابقة في بالمشاركة االيــرانــي
كرةالقدمبدورة االلعاباآلسيوية
المصدر وقال .«(2006 (الدوحة
ريئس مــع ــرت ج المفاوضات  إن 
بالتر جوزيف السويسري الفيفا
لمنتخب السماح على وافق الذي
عاما)   23 (تحت االولمبي  ــران  إي
ولكن (2006 (الدوحة في للعب
وتنفذ تلتزم أن إيـــران على يجب 
في  الفيفا جميع مطالب ذلك مقابل
شبكة وأكدت واحد. شهر غضون
تقرير في جاء ما «خبر» االخبارية
االيراني أن االتحاد وذكرت (إسنا)
بهذا رسميا  بيانا  سيصدر  للعبة 

أن إلـــى تقارير وأشــــارت ــأن.  ــش ال
مكان سيحل العراقي المنتخب
االلعاب دورة في االيراني نظيره
اآلسيويةبالدوحةوالتيسيدافع
لقبه عن االيــرانــي المنتخب فيها
فاز أن بعد القدم كرة مسابقة في
االلعاب دورة في اللعبة بذهبية
ــيجــرت ــت ــة الــســابــقــةال ــوي ــي اآلس
الجنوبية ــا ــوري ــك ب بــوســان فــي 
قرر قد الفيفا وكــان  .2002 العام
ــي إيــقــاف ــاض ــم ـــوم الــخــمــيــس ال ي
التدخل بسبب  ــي ــران االي االتــحــاد
القدم كــرة شــئــون ــي ف الحكومي 

ــاف ــق ــعاالي ــرف ـــرط الــفــيــفــال ـــت واش
الختيار جديدة انتخابات ــراء إج
مجلسإدارةورئيسجديدلالتحاد
ومراقبة ـــراف  إش تحت ــي ــران االي
للعبة ــوي  ــي اآلس ــاد ــح واالت الفيفا 
إيران التزام ضرورة إلى باالضافة
بقواعدولوائحالفيفا.وذكرمجلس
إدارةاالتحاد االيرانيلكرةالقدمفي
بيانأصدره أمساالولالجمعة أنه
القضية عرض في بحقه يحتفظ
عليها يوافق رياضية محكمة على
الفيفا.ومنذقيامالثورةاالسالمية
أصبحت   1979 الــعــام إيـــران فــي 

في الرياضة شئون جميع إدارة
اللجنة شئون ــك  ذل في بما  إيـــران
االولـــمـــبـــيـــة االيـــرانـــيـــةوجــمــيــع
ما قبضة في الرياضية االتحادات

يسمىبمنظمةالتربيةالبدنية.
ـــذه الــمــنــظــمــةدائــمــا وتـــكـــون ه
االيــرانــي الرئيس نائب برئاسة
حاليا يشغله الذي المنصب وهو
محمدعليعبادي.وسيجبرتغيير
هذاالنظامإيرانعلىتغييرهيكلها
استبعاد ــل االق على أو السياسي
كرةالقدممن سلطات هذهالمنظمة

الرياضية.

األسياد مشاركتها في وتعلن الفيفا مع لمشاكالتها حًال تجد إيران

من لقبه العربي البيضاوي األهلي يجرد الرجاء
ف ب أ - § الرباط

[جرداالهليالسعوديمضيفهالرجاءالبيضاوي
في العرب بطال لمسابقة دوري أبطال لقبه من المغربي
(االحد)  أمس 3-3 التعادل على ارغمه عندما القدم كرة

النهائي. الثاني وبلغ ربع في اياب الدور الرباط في
وعبدالرحيم (43) جريندو عبداللطيف وسجل
أهداف الرجاء (60) وهشام ابو شروان (64) شكيليط
معاذ ومالك (37) ربه الحجدلي عبد البيضاوي، ووليد
اهــداف  (79) انديكوفيتش  مــيــودراغ الصربي  (51)
جدة  فــي ذهــابــا   1/1 تــعــادال الفريقان ــان وك االهــلــي.
السعودي لتسجيله اكثر الفريق األحد الماضي، فتأهل
المتأهلين اول االهلي ــات وب ــه. ارض ــارج خ هــدف من 
يححق ان  دون من تأهل بانه علما النهائي ربع للدور 
المنستير اتحاد مع وايابا ذهابا سلبا تعادل إذ فوز، اي
ركــالت لــه  تبتسم ان قبل االول ـــدور ال فــي التونسي 
البيضاوي الرجاء مع وايابا ذهابا تعادل ثم الترجيح،
االفضلية صــاحــب  ــي ــل االه ـــان وك الــثــانــي. الـــدور  ــي  ف
تيسير عبر التسجيل يفتتح ــاد وك االول، الشوط في

ابعدها المنطقة ــل داخ من قوية تسديدة من  الجاسم
الى ركنية. عتبة الحارس يونس

فــوق الــديــن ـــاج ت لــســامــي بــتــســديــدة الـــرجـــاء  ورد 
عندما ذهبية فــرصــة نــاطــر حميد  أهـــدر ــم  ث الــمــرمــى، 
فوق بيمناه سددها  الجزاء نقطة  عند كرة امامه  تهيأت

المرمى.
استغل عندما لالهلي التقدم ربــه عبد  وليد ومنح
لركلة التصدي في عتبة  يونس  للحارس  فادحا خطأ
بسهولة فتابعها عبدالغني حسين نفذها مباشرة حرة

.(37) داخل المرمى مسافة قريبة من
لــلــرجــاء الــتــعــادل ــدو ــن ــري ج عــبــدالــلــطــيــف  وأدرك 
االيسر القائم من مرتدة كرة استغل عندما البيضاوي
المرمى ــل داخ فتابعها الدين تــاج لسامي رأسية اثــر 

.(43) الخالي
ومنحه الثاني الشوط مطلع افضليته االهلي وتابع 
مسافة من رأسية  بضربة مجددا التقدم معاذ  مالك

.(51) عبدالغني من عرضية تمريرة اثر قريبة
التعادل، عن بحثا بقوة البيضاوي الــرجــاء ــزل  ون
محقق هدف  من مرماه  المسيليم ياسر الحارس  وانقذ 

(59)،قبل مباشرةلمحسنياجور بتصديهلركلةحرة
انينجحالمدافععبدالرحيمشكيليطفيادراكالتعادل

.(60) البيضاوي للرجاء
التقدم في ونجح ضغطه البيضاوي الرجاء وتابع
ابو هــشــام سجله بــهــدف ــاراة ــب ــم ال ــي ف ـــى  االول للمرة 
المنطقة داخل من عرضية كرة استغل عندما شروان
داخل قريبة مسافة فتابعها بيسراه من الداودي لحسن

.(64) الخالي المرمى
القاضية الضربة انديكوفيتش ــودراغ ــي م ووجــه 
رأسية بضربة  التعادل  ادرك عندما االرض  الصحاب
البيضاوي الــرجــاء وحــاول  .(79) قريبة مسافة من
دون ــن م لكن المتبقية الــدقــائــق ــي  ف الــمــوقــف تـــدارك 
ضيفا السعودي  النصر يحل  اخرى  جهة من جــدوى. 
اليوم (االثنين) الجزائر الجزائري على مولودية ثقيال
الثاني من النسخة  الدور «5 يوليو» في إياب استاد على

القدم. لكرة العرب أبطال لدوري الرابعة
يعني ما ،1/2 الرياض في ذهابا  فاز النصر  وكان
جميع على ومفتوحة للغاية  قوية ستكون  المباراة ان

االحتماالت.


