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األملاني مايكل شوماخر يتفقد حلبة البحرين أمس  )أ.ف.پ(

العب األهلي محمد بركات يتخطى مدافع املصري البورسعيدي

جنم مان يونايتد واين روني حلظة تسجيله الهدف األول  )أ.پ(

األهلي يصحو من كبوته ويفوز على المصري

شوماخر في انطالق التجارب الحرة لحلبة البحرين اليوم 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
استعاد األهلي توازنه وانتزع فوزا 
صعبا من ضيفه املصري البورسعيدي 
2-0 في اجلولة الـ 20 للدوري املصري 

املمتاز لكرة القدم.
ورفع األهلي رصيده إلى 43 نقطة في 
الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب مالحقيه 
بتروجيت، بينما جتمد رصيد املصري 

عند 21 نقطة في املركز الثاني عشر.
وأحرز هدفي الفوز لألهلي عماد متعب 
وشهاب الدين احمد خالل الدقائق العشر 

األخيرة.
وظل التعادل السلبي قائما بني الفريقني 
حتى الدقائق العشر األخيرة حني استغل 
متعب الضربة احلرة املباشرة التي نفذها 
محمد بركات ليسدد الكرة برأسه داخل 
الشباك وفي الدقيقة األخيرة مرر محمد 
فضل كرة بكعبه إلى الصاعد شهاب الدين 
أحمد الذي لم يتوان في تسجيل الهدف 

الثاني لفريقه. 
وبعد املباراة، كشـــف رئيس النادي 
املصري كامل أبوعلي عن غضبه الشديد 
من حكم مباراة فريقه أمام األهلي، مؤكدا 
أنه بحاجة حلكام أجانب لقيادة مباريات 
فريقه في املباريات املتبقية حتى نهاية 

املوسم.
وسقط العب املصري أحمد شديد داخل 
منطقة جزاء األهلي مطالبا بركلة جزاء 
عقب التحام مع محمد بركات في الدقيقة 
26، وقد اظهرت اإلعادة ان اللعبة ضربة 

جزاء واضحة.
إذاعية  أبوعلي في تصريحات  وقال 

عقب املباراة: »ما حدث كان مهزلة وإذا 
كانت تلـــك الركلة لألهلي الحتســـبها 
حكم اللقاء، احلكم إما أنه تعمد جتاهل 
احتساب ركلة اجلزاء، أو انه ال يفهم في 

التحكيم«.
وكان ياسر محمود حكم مباراة األهلي 
واملصري قد أشـــهر البطاقـــة الصفراء 
لعمرو الدسوقي مدافع املصري العتراضه 
واملطالبة بتلك الركلة ثم طرده مع خطأ 

آخر.
وتابع أبوعلي »من الضروري أن تسند 
مباريات املصري املتبقية في املســـابقة 

حلكام أجانب للحفاظ على حقوقنا«.

فوز حرس الحدود

وعلى ســـتاد املكس، تغلب حرس 
احلدود على بترول اســـيوط بهدفني 
ســـجلهما احمد ســـعيد »اوكا« )17( 

وعبدالرحمن محيي )78(.
ورفع حرس احلدود رصيده إلى 23 
نقطة في املركز احلادي عشر بينما جتمد 
رصيد بترول أسيوط عند 12 نقطة في 

املركز السادس األخير.
وعلى ملعب احتاد الشرطة، تسبب 
احلكم عماد بدره في أزمة حقيقية خالل 
مباراة احتاد الشرطة واملنصورة، عندما 
سمح ملينوسو بوبا باملرور بالكرة رغم أن 
احلكم املساعد رفع رايته محتسبا ضربة 
حرة مباشرة لصالح العب املنصورة سعد 
محســـن، ليمر املهاجم النيجيري بوبا 
بالكرة وميرر إلى صالح عاشـــور الذي 
أحرز هـــدف املباراة الوحيد في الدقيقة 

69 ليقـــود فريقه للفوز على املنصورة 
بهدف نظيف.

وتوقفت املباراة ملدة عشر دقائق بسبب 
اعتراض العبي املنصورة وجهازهم الفني 
بقيادة أشرف قاســـم، قبل أن يستأنف 

اللقاء مرة أخرى.
ورفع احتاد الشرطة رصيده إلى 30 
نقطة في املركز الســـادس بينما جتمد 
رصيد املنصورة عند 14 نقطة في املركز 

اخلامس عشر قبل األخير.
وقـــاد املهاجم جمال حمـــزة فريقه 
اجلونة النتزاع فوز ثمني من املقاولون 
العرب 3-2، بتسجيله هدفا حاسما في 
الدقيقـــة الثالثة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة.
وتقدم صالح مارادونا بهدف للمقاولون 
في الدقيقة 15 وبعد دقيقتني فقط أدرك 
أحمد عمران التعادل للجونة من ضربة 

جزاء.
وفي الدقيقة 20 أضاف هنري ايريك 
الهدف الثاني للجونة ورد محمد سمارة 
بتســـجيل هـــدف التعـــادل للمقاولون 
فـــي الدقيقة الرابعة من بداية الشـــوط 

الثاني.
وفـــي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع للمباراة وفي الوقت الذي توقع 
فيـــه اجلميع انتهاء املبـــاراة بالتعادل، 
جنح جمال حمزة في خطف هدف الفوز 

للجونة.
ورفع اجلونة رصيده إلى 21 نقطة في 
املركز الثالث عشر بفارق نقطتني خلف 

املقاولون صاحب املركز العاشر.

 واصــــل واين روني تعملقه هذا املوســــم 
وقاد مان يونايتد على ملعب »اولد ترافورد« 
للفوز على ميالن 4-0 في اياب ثمن النهائي 
فــــي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الى ربع 
النهائي بتسجيله هدفني آخرين يضيفهما الى 
الهدفني اللذين سجلهما في مباراة الذهاب التي 

حسمها فريقه 3-2 في »سان سيرو«.
وثأر فريق »الشــــياطني احلمر« من ضيفه 
االيطالــــي الذي كان اطاح به من نصف نهائي 
موســــم 2007/2006 حني فاز عليه ايابا 0-3 

بعد ان خسر أمامه ذهابا 3-2.
وكان الفريق االيطالي يشكل عقدة ملانشستر 
ألن األخير لم ينجح في جتاوز عقبة منافسه 
في اي من املواجهات االربع التي جمعتهما قبل 
هذا املوســــم، اذ تأهل ميالن الى النهائي على 
حساب »الشياطني احلمر« في ثالث مناسبات 
اوالها موسم 1958/1957 عندما فاز عليه ايابا 
4-0 بعد ان خسر امامه ذهابا 1-2، ثم موسم 
1969/1968 حني فاز ذهابا 2-0 وخســــر ايابا 
0-1، و2007/2006 )2-3 ذهابا و3-0 ايابا(، 
اضافة الى مواجهتهما في الدور ثمن النهائي 
بالذات موسم 2004-2005 حني فاز ميالن ذهابا 

وايابا بنتيجة واحدة 0-1.
ولم يقدم ميالن شيئا يشفع له ولم يظهر 
بصورة الفريق الذي يبحث عن استعادة هيبته 
وعن تعويض خسارته في معقله ذهابا، وفشل 
»روســــونيري« في تهديد مرمى »الشياطني 
احلمر« بشــــكل فعلي اال في مناسبات نادرة 

جدا.
وغاب عن ميالن قلب دفاعه اليســــاندرو 
نستا والبرازيلي الكسندر باتو بسبب االصابة، 
فيما جلس االجنليزي ديڤيد بيكام الذي عاد 
الــــى ملعب »اولد ترافــــورد« ملواجهة الفريق 
الذي تركه قبل ســــبعة اعوام في اجتاه ريال 

مدريد االســــباني، على مقاعد االحتياط حتى 
الشوط الثاني.

وبدأ مدرب ميالن البرازيلي ليوناردو اللقاء 
بإشــــراك ماركو بورييلو كرأس حربة وخلفه 
البرازيلي رونالدينيو والهولندي كالس يان 
هونتيالر على اجلهتني اليسرى واليمنى على 

التوالي.
اما بالنسبة ملان يونايتد فاستعاد خدمات 
روني بعد شفائه من االصابة التي أبعدته عن 
مباراة نهاية االسبوع املاضي امام ولڤرهامبتون 
في الدوري احمللي، كما اشرك مدربه االسكوتلندي 
اليكس فيرغسون الكوري اجلنوبي بارك جي 
سونغ منذ البداية الى جانب البرتغالي لويس 

ناني واالكوادوري انطونيو ڤالنسيا.
وكانت الفرصة االولى ألصحاب األرض عبر 
روني الذي استلم الكرة على حدود املنطقة بعد 
متريرة من ڤالنســــيا ثم اطلقها قوية بجانب 
القائم االيسر ملرمى احلارس كريستيان ابياتي 
)3(، ثم أتبعها غاري نيفيل بتسديدة صاروخية 
مــــن خارج املنطقة علت العارضة بقليل )7(، 
قبل ان يسجل ميالن حضوره الهجومي االول 
عندما لعب اندريا بيرلو كرة عرضية حولها 
ناني عن طريق اخلطأ نحو رونالدينيو فلعبها 
االخير برأسه لكن محاولته علت عارضة مرمى 

احلارس الهولندي ادوين ڤان در سار )8(.
وجاء رد مان يونايتد مثمرا اذ وجد روني 
طريقه مجددا الى شــــباك الفريق اللومباردي 
ووضع »الشــــياطني احلمر« في املقدمة بكرة 
رأســــية بعدما تفوق على دانييلي بونيرا اثر 
عرضية لعبها نيفيل من اجلهة اليمنى )13(.

وحاول ميالن ان يتدارك املوقف قبل فوات 
األوان وحصــــل على فرصــــة الدراك التعادل 
بتســــديدة بعيدة من بيرلو لكن ڤان در سار 

كان لها في املرصاد )20(.

ثم غابت الفرص احلقيقيــــة عن املرميني 
حتى نهاية الشــــوط االول وفي بداية الثاني 
زج ليوناردو بالهولندي كالرينس سيدورف 
بدال من بونيرا، لكن مانشستر لم مينح ضيفه 
االيطالي فرصة التقاط انفاسه الن روني ضرب 
مجددا وســــجله الهدف الثاني بعدما وصلته 
الكرة من اجلهة عبر ناني الذي اســــتفاد من 
خطأ البرازيلي تياغو سيلڤا لينطلق في اجلهة 
اليسرى قبل ان ميرر الى زميله الهداف فغمزها 
على ميني ابياتي )46(، مسجال هدفه الرابع في 
املســــابقة األوروبية األم والثالثني في جميع 

املسابقات.
وحاول ميالن ان يسترد شيئا من كبريائه 
وحصل على فرصة تقليص الفارق لكن هونتيالر 
لعب الكرة برأسه فوق العارضة رغم وجود 

على بعد متر من مرمى ڤان در سار )54(.
لكن مان يونايتد اطلق رصاصة الرحمة على 
رجال ليوناردو بتسجيله الهدف الثالث هذه 
املرة عبر بارك جي سونغ الذي استلم الكرة 
بعد متريرة متقنة من بول سكولز فتوغل بها 
مستفيدا من سوء تغطية الظهير التشيكي مارك 
يانكولوفســــكي قبل ان يسددها ارضية على 
ميني ابياتي )59(. وشهدت الدقيقة 64 دخول 
بيكام بدال من اينيازيو اباتي وســــط تصفيق 
جماهير »اولد ترافورد«، كما خرج روني ونيفيل 
من اجلهة املقابلة ودخل بدال منهما البلغاري 
دمييتار برباتوف والبرازيلي رافايل دا سيلڤا 
على التوالي. وكاد بيكام ان يهز شباك فريقه 
السابق بكرة صاروخية »طائرة« أطلقها من 
نحو 20 مترا لكن ڤان در سار تدخل وحرمه 

من حتقيق هذا االمر )75(.
ثــــم اكتملت املذلة بالنســــبة مليالن عندما 
اضاف دارين فليتشر الهدف الرابع في الدقيقة 

88 بكرة رأسية اثر عرضية من رافايل.

دون فريق بسبب انسحاب بي ام 
دبليو ساوبر من البطولة، ما سمح 
للسويسري بيتر ساوبر باستعادة 
فريقه والتواجـــد في بطولة هذا 
املوســـم مع الســـائقني االسباني 
بدرو دي ال روزا والياباني كاموي 

كوباياتشي.
وستقص حلبة البحرين شريط 
انطالق املوسم عوضا عن استراليا 
التي اعتادت على استضافة السباق 
االول منذ عام 1996 باستثناء 2006 
عندما احتضنت حينها دورة العاب 
الكومنولث، فنابت عنها البحرين 

ايضا.
وسيشهد مسار حلبة البحرين 
تعديال يهدف الى جعل السائقني 
اكثر قدرة على التجاوز، كما بات 
طوله 6.3 كلم بعد ان دأبت مملكة 
البحرين على استضافة احلدث منذ 
2004 وحتى 2009 على مضمار 

يبلغ طول مساره 5.4 كلم.
التعديل، باتت  ومبوجب هذا 
حلبة البحرين تشغل املركز الثاني 
على قائمة االكثر طوال بعد حلبة 
البلجيكية )7  سبا فرانكورشان 
كلــــم(، في حني ان اقصر مســــار 
يعــــود إلى حلبــــة مونتي كارلو 
التي تســــتضيف جائزة موناكو 

الكبرى.
ويتكون ســــباق البحرين من 
49 لفة، ما يجعل منه ثاني اقصر 
ســــباق لناحية عدد اللفات كون 
جائزة بلجيكا الكبرى تشتمل على 

44 لفة فقط.

اشترت الشـــركة االملانية الفريق 
البريطاني بعد انتهاء موسم 2009، 
عازمة على ان تخوض املوســـم 
أملاني بحت متاما  اجلديد بفريق 
فأعادت مواطنها االسطوري مكايل 
شوماخر الى احللبة مجددا بعد ان 
غاب عنها منذ 2006 وتعاقدت مع 
مواطنيها اآلخرين نيكو روزبرغ 
ليكـــون الســـائق الثانـــي معها 
عوضا عن مواصلة املشـــوار مع 
وليامس، ونيك هايدفيلد ليكون 
السائق الثالث بعدما وجد نفسه 

مع ماكالرين مرسيدس الى جانب 
مواطنه لويــــس هاميلتون بطل 
البريطاني  الفريق  2008، ليملك 
اول ثنائي متوج باللقب العاملي 
في البطولة منذ 1989 عندما تواجد 
البرازيلي الراحل ايرتون ســــينا 
والفرنسي الن بروست في فريق 

واحد وكان ماكالرين بالذات.
لكن الفريق الذي قاد باتون الى 
اللقب العاملي املوسم املاضي بدوره 
تغيـــر ولم يعد براون جي بي بل 
اصبح مرســـيدس جي بي بعدما 

انتهــــى االنتظــــار وما هي اال 
ســــاعات معــــدودة حتى يجلس 
السائقون في سياراتهم ويطلقون 
العنان لـ 24 محركا وذلك عندما 
يبدأون اعتبارا من اليوم معركة 
2010 من بطولة العالم لسباقات 
فورموال واحد التي تفتتح انطالقا 

من حلبة البحرين الدولية.
تعديــــالت باجلملــــة، قوانني 
جديدة، سائقون غيروا والءهم، 
آخرون يخوضون غمار سباقات 
الفئــــة االولى ألول مــــرة، وبطل 
اســــطوري عائد الى احللبة بعد 
غياب اكثر من 3 اعوام، ولم تسلم 
حتى حلبــــة البحرين من جديد 
2010 ألنها شهدت تعديالت على 

مسارها.
انه موسم يحمل معه اإلثارة 
بكل ما للكلمة من معنى، فاملعركة 
ستكون رباعية األقطاب من ناحية 
الفرق، ومتشــــعبة األقطاب من 
ناحية السائقني الذين سيستقبلون 
املوسم اجلديد في اخلليج العربي 
كما ودعوه من هناك حني احتضنت 
أبوظبي الســــباق األخير ملوسم 
2009. »انــــا فعــــال أتطلع بفارغ 
الصبر للجلوس في سيارتي صباح 
اليوم في البحرين وانا على دراية 
بأني بطل العالم«، هذا ما قاله بطل 
املوسم املاضي البريطاني جنسون 
باتــــون الذي كان من الســــائقني 
الذين غيــــروا والءهــــم وتركوا 
فريقهم خلوض مغامرة جديدة، 
وســــتكون مغامرته ملوسم 2010 

إنتر لفك عقدة التعادالت 
وشتوتغارت يواجه شالكه

تعليق حّل
اتحاد الكرة العراقي

ڤان غال يطالب 
بالتخلي عن ريبيري 

قررت اللجنة االوملبية العراقية 
تعليق قرار حل االحتاد العراقي 
اللجنة  القدم.وقال رئيس  لكرة 
رعـــد حمودي »قـــررت اللجنة 
الصـــادر في 16  تعليق قرارها 
القاضي بحل  املاضـــي  نوفمبر 
القدم«.  العراقي لكـــرة  االحتاد 
وأوضح خـــالل مؤمتر صحافي 
التنفيذي  ان »املكتب  في بغداد 
للجنة االوملبية قرر اليوم تعليق 
قرار حل االحتاد العراقي وجتميد 

هذ القرار«.
وتابع »مت التوصل مع االحتاد 
العراقي املنحل ومبوجب تعهد 
قدمه االخير الى ان االنتخابات 
ســـتجري في موعد ال يتجاوز 

شهر ابريل املقبل«.

اعتبر مدرب بايرن ميونيخ 
االملاني، الهولندي لويس ڤان غال 
انه في حال قرر الفرنسي فرانك 
الباڤاري،  الفريق  ريبيري ترك 
فيتعني علـــى مجلس االدارة أال 
يتردد في التخلي عنه. وارتبط 
اسم ريبيري بناديي ريال مدريد 
االسباني وتشلسي االجنليزي في 
االشـــهر االخيرة، علما ان عقده 
مع النـــادي الباڤاري ينتهي في 

يونيو عام 2011.

األملاني اليوم مبباراة قوية بني شالكه الوصيف 
اجلديد والذي يقدم مستويات ثابتة، مع شتوتغارت 
السابع الذي يستعد إلياب الدور الثاني من دوري 
ابطال اوروبا امام برشلونة االسباني بعد تعادلهما 

ذهابا 1-1.

إنجلترا

انتزع بيرنلي املهدد بالهبوط الى الدرجة االولى 
مجددا نقطة من ضيفه ستوك سيتي بالتعادل 1-1 
في مباراة مؤجلة من املرحلة احلادية والعشرين 

ضمن الدوري االجنليزي.
ويدين بيرنلي بهـــذا التعادل الذي وضع من 
خالله حدا لهزائمه عند اربع على التوالي و17 هذا 
املوسم، الى ديڤيد نيوجنت الذي ادرك التعادل في 
الدقيقة 52 بعدما افتتح التركي توجناي سانلي 

التسجيل لستوك سيتي في الدقيقة 23.
ورفع بيرنلي رصيده الى 24 نقطة في املركز 
الثامن عشر، مقابل 35 لستوك سيتي الذي يحتل 

املركز احلادي عشر.

 فرنسا

فشـــل بوردو في االنفراد فـــي صدارة بطولة 
فرنسا بخسارته املفاجئة امام اوكسير 1-3 على 
ملعبه شابان دملاس في 
مباراة مؤجلة. وبقي 
بوردو متصدرا بفارق 
االهداف عن مونبلييه 
الى  الصاعـــد حديثا 
املمتـــازة  الدرجـــة 
ومفاجأة املوسم، لكنه 
ميلك مبـــاراة مؤجلة 

اضافية.

يسعى انتر ميالن حامل اللقب في األعوام األربعة 
املاضية ومتصدر الترتيب الى فك عقدة التعادالت 
التي تالحقه في اآلونة االخيرة، عندما يحل على 
كاتانيا في افتتاح املرحلة الثامنة والعشرين من 
الدوري االيطالي لكرة القـــدم اليوم. وكان انتر 
املتصدر بفارق أربع نقاط عن جاره ميالن وسبع 
عن روما، أهدر الكثير من النقاط اذ تعادل 4 مرات 
في مبارياته اخلمس املاضية كان آخرها على أرضه 

مع جنوى دون أهداف في املرحلة السابقة.
وقال رئيس الـ »نيراتزوري« ماسيمو موراتي 
بعد التعادل مع جنوى: »لو فزنا لوسعنا الفارق 
في الصدارة. شخصية الفريق كانت ضعيفة في 
البداية، حتسنا بعد االستراحة، لكن من الصعب ان 

تفوز في مباراة اذ خضت شوطا واحدا جيدا«.
وقد يكون انتر عانى لغياب مدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو الذي جلس بني املتفرجني اذ كان 
ينفذ عقوبة اإليقاق في ثاني مباراة من أصل 3.

 واعتبـــر موراتي »من الواضـــح ان حضور 
مورينيو على امللعب يؤثر كثيرا. دينامية مورينيو 

تصل أفضل الى الالعبني اذا كان في امللعب«.
وفــــي الوقت الذي يفكر فيه انتر في إياب الدور 
الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي االجنليزي 
االســــبوع املقبل، بعد فوزه ذهابا 2-1 على ملعبه 

»جوزيبــــي مياتــــزا«، 
يتعني عليه التركيز على 
الدوري احمللي خصوصا 
بعد تفرغ جاره ميالن 

لهذه املسابقة.

 ألمانيا

تفتـــتح املرحـــلة 
الــــ 26 مـــن الدوري 

روني »نجم فوق العادة« أخذ بيد مان يونايتد إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

»الشياطين الحمر« دّوخوا ميالن في »أولد ترافورد«

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الثامنة والعشرون(

اجلزيرة الرياضية +10:451كاتانيا ـ انتر ميالن

ألمانيا )المرحلة السادسة والعشرون(
دبي الرياضية10:30شالكه ـ شتوتغارت


