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البطوالت الوطنية األوروبية

مانشستر يونايتد يسحق
بالكبيرن  1-7وينتزع
الصدارة من تشلسي
صبغ مانشستر يونايتد املرحلة الخامسة عشرة من
الدوري اإلنكليزي املمتاز بلونه بعدما انتزع الصدارة من
فوزه الساحق  1-7على بالكبيرن وتعادل
تشلسي ،إثر ّ
األخير ،فيما توقف ّمسلسل انتصارات ميالن في إيطاليا
وواصل دورتموند تفوقه في أملانيا
دف ��ع ت�ش�ل�س��ي ث �م��ن ت��واص��ل نتائجه
امل �خ �ي �ب��ة غ ��ال� �ي ��ًا ،إذ ف� �ق ��د الصدارة
مل �ص �ل �ح��ة م��ان �ش �س �ت��ر ي ��ون ��اي �ت ��د ،في
املرحلة الخامسة ع�ش��رة م��ن الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ف �ق��د س �ق��ط ال� �ن ��ادي ال �ل �ن��دن��ي ف ��ي فخ
التعادل أم��ام مضيفه نيوكاسل ،1-1
سجلهما اندي كارول ( )6لنيوكاسل
وال � �ع� ��اج� ��ي س� ��ال� ��وم� ��ون ك� ��ال� ��و ()45
لتشلسي.
ف��ي املقابل أمطر مانشستر يونايتد
شباك ضيفه بالكبيرن روفرز بسبعة
أهداف مقابل هدف واحد ،في مباراة
خطف فيها البلغاري املتألق ديميتار
برباتوف األضواء بتسجيله خماسية
( 2و 27و 47و 62و )70وأضاف
ال �ك��وري ال�ج�ن��وب��ي ب ��ارك ج��ي سونغ
( )23وال�ب��رت�غ��ال��ي ل��وي��س ن��ان��ي ()48
هدفني آخرين ،فيما سجل كريستوفر
سامبا ( )84هدف بالكبيرن اليتيم.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ع� ��اد أرس � �ن� ��ال ال� ��ى سكة
االنتصارات بعدما تغلب على مضيفه
اس �ت��ون ف�ي�لا  ،2-4س�ج�ل�ه��ا الروسي
أندريه أرشافني ( )39والفرنسي سمير
نصري ( )45واملغربي مروان الشماخ
( )56وج ��اك وي�ل�ش�ي��ر ( )90ألرسنال
وك� �ي ��اران ك�ل��ارك ( 52و )70الستون
فيال .وحسم توتنهام هوتسبر مباراة
ال �ق �م��ة م ��ع ض �ي �ف��ه ل �ي �ف��رب��ول بتغلبه
عليه  ،1-2سجلها السلوفاكي مارتن
سكرتل ( )42لليفربول وسكرتل (66
خطأ في مرمى فريقه) وآرون لينون
( )90لتوتنهام.
وهنا نتائج باقي املباريات:
بولتون  -بالكبول 2-2
افرتون  -وست بروميتش البيون -1
4
فوالم  -برمنغهام سيتي 1-1
وس��ت ه��ام يونايتد  -وي�غ��ان اتلتيك
1-3
ستوك سيتي  -مانشستر سيتي 1-1
ولفرهامبتون  -سندرالند 2-3
وهذا ترتيب فرق الصدارة:
 -1مانشستر يونايتد  31نقطة من 15
مباراة
 -2تشلسي  29من 15
 -3أرسنال  29من 15
 -4مانشستر سيتي  26من 15
 -5توتنهام  25من 15

إسبانيا
ف � ّ�ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت �ب��دو ف �ي��ه األنظار
متجهة الى املوقعة الكبرى والنارية
ب�ين ب��رش�ل��ون��ة ال�ث��ان��ي وض�ي�ف��ه ريال
مدريد املتصدر (اليوم  22،00بتوقيت
الثالثة
ب� �ي ��روت) ،ف��ي خ �ت��ام امل��رح �ل��ة
ّ
ع�ش��رة م��ن ال� ��دوري اإلس �ب��ان��ي ،تمكن
ف �ي��اري��ال ال � ّث��ال��ث م ��ن ت�ض�ي�ي��ق فارق
ال �ن �ق ��اط م ��ؤق �ت ��ًا م �ع �ه �م��ا ،ب �ع��د فوزه
على مضيفه سرقسطة  ،0-3سجلها
ماركوس سينا ( )9وسانتي كازورال
( )18والبرازيلي نيلمار (.)65
وح�س��م إس�ب��ان�ي��ول م��واج�ه�ت��ه القوية

مع مضيفه اتلتيكو مدريد ملصلحته
ب � �ف� ��وزه ع �ل �ي��ه  2-3س �ج �ل �ه��ا لويس
غارسيا ( 21من ركلة ج��زاء) وفيردو
( )54وأوزف� ��ال� ��دو ( )78إلسبانيول،
وتياغو ( )45واألرجنتيني سيرجيو
أغويرو ( )66ألتلتيكو.
ومني اشبيلية بخسارة أم��ام ضيفه
خيتافي  ،3-1سجلها املالي فريديريك
كانوتيه ( )30الشبيلية ،ومانو ديل
موريل ( 58من ركلة جزاء) والفنزويلي
ن�ي�ك��والس ف �ي��دور ميكو ( )60وبدرو
ريوس ماستر ( )77لخيتافي.
وهنا باقي النتائج:
ريال مايوركا  -ملقة 0-2
راس�ي�ن��غ س��ان�ت��ان��در  -دي�ب��ورت�ي�ف��و ال
كورونيا 0-1
سبورتينغ خيخون  -ريال سوسييداد
3-1
هيركوليس  -ليفانتي 1-3
اتلتيك بلباو  -اوساسونا 0-1
وهذا الترتيب:
 -1ريال مدريد  32من  12مباراة
 -2برشلونة  31من 12
 -3فياريال  27من 13
 -4إسبانيول  25من 13
 -5فالنسيا  21من 12

إيطاليا
أوق � � � � � � � ��ف س � � � �م � � � �ب� � � ��دوري� � � ��ا مسلسل
ان� �ت� �ص ��ارات ض �ي �ف��ه م �ي�ل�ان املتصدر
ع�ن��دم��ا أس�ق�ط��ه ف��ي ف��خ ال�ت�ع��ادل ،1-1
سجلهما ال �ب��رازي �ل��ي روب�ي�ن�ي��و ()43
مل �ي�ل�ان ،وج��ام �ب��اول��و ب��ات��زي �ن��ي ()59
لسمبدوريا ،في املرحلة الرابعة عشرة
من الدوري اإليطالي.
وف �ش��ل الت �س �ي��و ف ��ي اس �ت �غ�ل�ال تعثر
م � �ي �ل�ان واك� �ت� �ف ��ى ب� � � ��دوره بالتعادل
م ��ع ض �ي �ف��ه ك��ات��ان �ي��ا  ،1-1سجلهما
ال�ب��رازي�ل��ي ان��درس��ون هرنانديز ()45
ل�ل�ات �س �ي��و ،واألرج �ن �ت �ي �ن��ي ماتياس
سيلفستر ( )44لكاتانيا.
وأنقذ سيموني بيبي يوفنتوس من
ت�ل�ق��ي ه��زي�م�ت��ه األول � ��ى م �ن��ذ شهرين
ب�ت�س�ج�ي�ل��ه ه� ��دف ال �ت �ع��ادل ( )82في
م��رم��ى ض�ي�ف��ه ف�ي��ورن�ت�ي�ن��ا  ،1-1الذي
اف�ت�ت��ح ل��ه م��ارك��و م��وت��ا التسجيل (4
خطأ في مرمى فريقه).
وك ��ان ان �ت��ر م�ي�لان��و امل�س�ت�ف�ي��د األكبر
في هذه املرحلة عندما عاد الى سكة
االن� �ت� �ص ��ارات ب� �ف ��وزه ال �س��اح��ق على
ضيفه ب��ارم��ا  ،2-5سجلها الصربي
دي ��ان ستانكوفيتش ( 17و 18و)75
واألرج�ن�ت�ي�ن��ي اس�ت�ي�ب��ان كامبياسو
( )22وال �ب��رازي �ل��ي ت�ي��اغ��و م��وت��ا ()72
النتر واألرجنتيني هيرنان كريسبو
( 4و )35لبارما.
وهنا باقي النتائج:
بريشيا  -جنوى 0-0
أودينيزي  -نابولي 1-3
باري  -تشيزينا 1-1
كالياري  -ليتشي 2-3
بولونيا  -كييفو تأجلت
وهذا الترتيب:

ً
برباتوف مسجال هدفه الثالث من أصل خمسة في مرمى بالكبيرن (جون يوبير ــ أ ب)

في ألمانيا
أفاد نادي شالكه األملاني في موقعه على
شبكة اإلنترنت ان مدربه فيلكس ماغات
قرر تقليل مدة العطلة الشتوية التي
ستمنح لالعبني ،بعد الهزيمة بخمسة
أهداف نظيفة أمام كايزرسالوترن في
الدوري املحلي.
وقال شالكه« :ستصبح العطلة الشتوية
لالعبني أقصر .ستبدأ العطلة بعد يوم
واحد من نهاية الدور الثالث لكأس
املانيا في  21كانون االول ،وستنتهي
بعدها بأربعة أيام فقط ،على أن يكون
أول تدريب في  27كانون االول».
ومنحت الفرق االملانية االخرى العبيها
راحة حتى أوائل كانون الثاني ،على أن
تستأنف منافسات املوسم في  15كانون
الثاني بعد نهاية العطلة الشتوية.
الجماهير باالستقالة
وبعدما طالبته ّ
الهزيمة ،حذر ماغات ،الذي أنفق
عقب
ً
ناديه أمواال كثيرة لتعزيز صفوفه
خالل الصيف بشراء املهاجمني االسباني
والهولندي كالس يان
راوول غونزاليس ً
هنتيالر ،العبيه قائال« :هذه النتيجة
سيكون لها عواقب».

 -1ميالن  30نقطة من  14مباراة
 -2التسيو  27من 14
 -3يوفنتوس  24من 14
 -4نابولي  24من 14
 -5انتر ميالنو  23من 14

أملانيا
حافظ بوروسيا دورتموند املتصدر
على ف��ارق السبع نقاط التي تفصله
عن ماينتس الثاني بعد فوزه السهل
على بوروسيا مونشنغالدباخ ،1-4
فيما واصل ماينتس صحوته بعدما
تغلب على ضيفه نورمبرغ  ،0-3في
املرحلة الرابعة عشرة.
ففي امل �ب��اراة األول ��ى ،سجل ماركوس
روي��س ( )33ملونشنغالدباخ ونيفني
سوبوتيتش ( )45والياباني شينجي
كاغاوا ( )52وكيفن غروسكروتز ()76
والباراغواياني لوكاس باريوس ()88
لدورتموند.
وف ��ي امل �ب ��اراة ال�ث��ان�ي��ة ،س�ج��ل أندريه
ش ��ورل ��ي ( )27وامل� �ق ��دون ��ي نيكولس
ن��وف�ي�س�ك��ي ( )54وال �ت��ون �س��ي سامي
العالقي ( )86أهداف ماينتس.
وف� � �ق � ��د ب � ��اي � ��ر ل � �ي � �ف� ��رك� ��وزن نقطتني
ث� �م� �ي� �ن� �ت�ي�ن ب � �ت � �ع� ��ادل� ��ه م� � ��ع مضيفه
هوفنهايم  ،2-2سجلها سيدني سام
( )8والتشيلي ارت��ورو فيدال ( 10من
رك�ل��ة ج ��زاء) ل�ل�ي�ف��رك��وزن ،والبوسني
وداد ايبيسيفيتش ( )38واإليسلندي
غيلفي س �ي �غ��وردس��ون ( 90م��ن ركلة
جزاء) لهوفنهايم.
وارت� �ق ��ى ب ��اي ��رن م�ي��ون�ي��خ ال ��ى املركز
ال� �خ ��ام ��س ب� �ع ��د ف � � ��وزه ال �ك �ب �ي��ر على
اي�ن�ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت  ،1-4سجلها
األوك � � ��ران � � ��ي أن� ��ات� ��ول� ��ي تيموتشوك
( 29و )88وت� � ��وم� � ��اس م� ��ول� ��ر ()59
وم � � ��اري � � ��و غ� ��وم � �ي� ��ز ( )61لبايرن،
واليوناني ثيوفانيس غيكاس ()33
لفرانكفورت.
وهنا باقي النتائج:
هامبورغ  -شتوتغارت 2-4
هانوفر  -فرايبورغ 0-3
كايزرسالوترن  -شالكه 0-5
فيردر بريمن  -سانت باولي 0-3
كولن  -فولسبورغ 1-1
وهذا الترتيب:

سقطت فرق المقدمة
الثالثة في إيطاليا في
فخ التعادل بينما عاد إنتر
الى سكة االنتصارات
واصل دورتموند نتائجه
الرائعة في ألمانيا فيما
خسر أيندهوفن في
هولندا

 -1دورتموند  37نقطة من  14مباراة
 -2ماينتس  30من 14
 -3باير ليفركوزن  26من 14
 -4هانوفر  25من 14
 -5بايرن ميونيخ  23من 14

فرنسا
اعتلى مرسيليا ح��ام��ل اللقب مؤقتًا
صدارة ترتيب ال��دوري الفرنسي بعد
ف ��وزه ال�ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ض�ي�ف��ه مونبلييه
 ،0-4م�س�ت�ف�ي�دًا م ��ن ت �ع ��ادل املتصدر
السابق ليل م��ع مضيفه ب��وردو ،1-1
في املرحلة الخامسة عشرة.
في املباراة األولى ،سجل األرجنتيني
لوتشو غونزاليس ( )20وبينوا شيرو
( )28وم��ات�ي��و فالبوينا ( )64ولويك
ريمي ( )90األهداف.
ّ
وف��ي ال�ث��ان�ي��ة ،ت �ق��دم ل�ي��ل ع�ل��ى بوردو
ب �ه ��دف ل �ل �س �ن �غ��ال��ي م ��وس ��ى س ��و في
الدقيقة  ،34قبل أن تتلقى شباكه هدفًا
سجله عادل رامي في الدقيقة  51عن
طريق الخطأ في مرمى فريقه.
وسقط رين أم��ام مضيفه لوريان 2-0
سجلهما التوغولي أليكسيس روماو
( )61وجيريمي موريل (.)86

