
الثالثاء 30 مارس 2010 51رياضة
ليل سحق مونبلييه وخدم بوردو.. وڤياريال تخطى إشبيلية

الها«.. وميالن »نزف« أمام التسيو.. وهامبورغ سقط مدريد لـ »ريَّ
واصل ريال مدريد انتصارات����ه املتتالية بفوزه الصعب على جاره 
أتلتيكو مدريد  3 � 2 في دربي العاصمة على ستاد سانتياغو برنابيو في 
املرحلة التاسعة والعشرين من الدوري االسباني لكرة القدم. وهو الفوز 
ال� 11 على التوالي للنادي امللكي في الدوري وبات على بعد 4 انتصارات 
ملعادلة رقمه القياس����ي في عدد االنتصارات املتتالية والذي حققه عام 
1961، كما هو الفوز ال� 15 في 15 مباراة له حتى اآلن على ملعبه وال� 24 
هذا املوس����م فرفع رصيده الى 74 نقطة. وعمق ڤياريال جراح اشبيلية 
عندما سحقه 3 � 0 وأنعش خيريز صاحب املركز األخير آماله في البقاء 
ضمن أندية الدرجة االولى بفوزه الكبير على ضيفه بلد الوليد صاحب 
املركز ال� 19 قبل األخير 3 � 0. وعمق خيتافي جراح مضيفه ديبورتيڤو 
ال كورونا عندما تغلب عليه 3 � 1. وحقق اوساس����ونا فوزا صعبا على 

ضيفه امليريا 1 � 0. وتعادل اسبانيول مع سبورتينغ خيخون 0 � 0.

إنجلترا

اس����تعاد ليڤربول توازنه وانتزع املرك����ز اخلامس مؤقتا بعد فوزه 
الكبير على ضيفه سندرالند 3 � 0 على ملعب انفيلد رود في ليڤربول في 
املرحلة ال� 31 من الدوري االجنليزي. وفي مباراة ثانية، انتزع بالكبيرن 

روفرز فوزا ثمينا من مضيفه بيرنلي 1 � 0.

إيطاليا

واصل ميالن نزيف النقاط وإهدار فرص االقتراب من جاره انترميالن 
املتصدر وحامل اللقب في األعوام ال� 4 االخيرة بسقوطه في فخ التعادل 
أمام ضيفه التس����يو 1 � 1 في ختام املرحلة ال� 31 من الدوري االيطالي. 
فتراجع الى املركز الثالث بفارق 3 نقاط عن اإلنتر ونقطتني عن روما.

ألمانيا

صعب بوروسيا مونش����نغالدباخ مهمة هامبورغ في املنافسة على 
إحدى املراكز املؤهلة الى املسابقات األوروبية املوسم املقبل عندما تغلب 
عليه 1 � 0 في ختام املرحلة الثامنة والعش����رين من بطولة أملانيا وفي 

مباراة ثانية، تعادل هوڤنهامي مع فرايبورغ 1 � 1.

فرنسا

أس����دى ليل خدمة كبيرة الى بوردو املتص����در وحامل اللقب بفوزه 
الساحق على مونبلييه الثاني 4 � 1 على ملعب »ستاديوم ليل ميتروبول« 
ف����ي املرحلة ال� 30 من بطولة فرنس����ا. ورفع ليل رصيده الى 54 نقطة 
واس����تعاد املركز الرابع بفارق األهداف من ليون، وحرم مونبلييه من 
االنف����راد بالصدارة حيث جتمد رصيده عند 56 نقطة في املركز الثاني 
بفارق األهداف خلف بوردو الذي تأجلت مباراته مع مضيفه ڤالنسيان، 

علما انه ميلك مباراة مؤجلة ثانية.

البرتغال

ابتع����د بنفيكا في مركز الص����دارة اثر فوزه على مطارده املباش����ر 
سبورتينغ براغا 1 � 0 في مباراة القمة التي جمعت بينهما ضمن املرحلة 

ال� 24 من بطولة البرتغال.

هولندا

بقيت الصدارة على حالها في الدوري الهولندي عقب املرحلة ال� 29 
بفوز تونتي انشكيده صاحب املركز األول على ضيفه سبارتا روتردام 
3 � 0، ومطارديه املباش����رين اياكس امس����تردام على ضيفه غرونيغن 

بالنتيجة ذاتها، وايندهوفن على مضيفه فنلو 4 � 2.

جانب من سباق العام املاضي  الهالل والسد في موقعتني أمام األهلي وميس كرمان

)رويترز( جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يدفع العب أتلتيكو مدريد التشيكي توماس أويڤالوسي   

إغالق باب االشتراك في رالي »اكتشف سورية«

الهالل والسد على موعد مع التأهل في »أبطال آسيا«
يتطلع االحتاد السعودي إلضافة 
ثالث نقاط جديدة لتعزيز موقعه 
في املجموعة الثانية عندما يستقبل 
الوحدة اإلماراتي اليوم على ستاد 
األمي����ر عبداهلل الفيصل في جدة 
ضمن منافس����ات اجلولة الرابعة 
لدوري أبطال آسيا في كرة القدم. 
وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة 
ذاتها، يلعب بونيودكور االوزبكي 

مع ذوب آهان االيراني. 
ويتص����در ذوب آهان ترتيب 
املجموع����ة برصيد 7 نقاط، يليه 
بونيودك����ور )6( واالحت����اد )4( 
ويأتي الوحدة رابعا من دون اي 
نقطة. ويأمل االحتاد الذي يلعب 
على أرضه وأم����ام جماهيره في 
حتقيق فوزه الثاني على التوالي 
والتق����دم الى املرك����ز الثاني في 
الترتيب ايا تك����ن نتيجة مباراة 
بونيودكور وذوب آهان. وتعتبر 
حظوظ االحت����اد وافرة في الفوز 
خصوصا أنه يتفوق على ضيفه 

نقاط، والسد الى تسع نقاط، وهناك 
امكانية ان يصل ميس كرمان الى 
نفس رصيد السد في نهاية الدور 
االول لكن الفريق القطري سيحظى 
بأفضلية املواجهتني املباش����رتني 

بينهما. 
ه����ذا ومتلك اربع����ة فرق من 
منطقة ش����رق آس����يا مرش����حة 
فرصة التأهل ال����ى الدور الثاني 
في حال حتقيقه����ا الفوز اليوم. 
وفي املجموعة السادسة، ستكون 
الفرصة متاحة امام كاشيما انتلرز 
الياباني وشونبوك موتورز الكوري 
اجلنوبي، االول عندما يحل ضيفا 
على بيرس����يبورا االندونيسي، 
والثاني خالل استضافته لتشانغ 
تش����ون الصيني. وفي املجموعة 
الثامنة، ميل����ك اديالييد يونايتد 
االسترالي فرصة قوية حلسم تأهله 
الى الدور الثاني ايضا حني يحل 
ضيفا على سانفريتشي هيروشيما 

الياباني.

من الناحية الفنية وهذا ما بدا في 
مباراة الذهاب االسبوع املاضي حني 
عاد من ابوظب����ي بفوزه الوحيد 
حتى اآلن بهدفني نظيفني. وستكون 
املباراة الثانية ثأرية حيث يسعى 
امام  الى رد اعتباره  بونيودكور 
ذوب آهان الذي اسقطه في ايران 
بثالثة اهداف نظيفة، ويدرك جيدا 
انه س����يضرب اكثر من عصفور 
بحجر واح����د، اوال س����يثأر من 
منافس����ه، وثانيا س����ينتزع منه 
صدارة املجموعة، وثالثا سيقطع 
خطوة كبي����رة نحو حجز احدى 
بطاقتي التأهل الى الدور الثاني.

الرابع����ة،  وف����ي املجموع����ة 
امام  الفرصة متاح����ة  س����تكون 
القطري  الهالل السعودي والسد 
حلجز بطاقتي املجموعة مبكرا الى 
الدور الثاني.  ويحل الهالل والسد 
ضيفني ثقيلني على االهلي االماراتي 
وميس كرمان االيراني على التوالي. 
ويتصدر الهالل ترتيب املجموعة 
برصيد س����بع نقاط بفارق نقطة 
امام السد، ويأتي ميس كرمان ثالثا 
بثالث نقاط واالهلي رابعا بنقطة 
واحدة. وس����يتأهل الهالل والسد 
الى الدور الثاني في حال فوزهما، 
الى عشر  الهالل سيرفع رصيده 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية 32بونيودكور � ذوب آهان

أبوظبي الرياضية 8:451االحتاد � الوحدة
الدوري والكأس4:30ميس كرمان � السد

أبوظبي الرياضية 6:251األهلي � الهالل

بشكل مبكر أغلق نادي السيارات السوري 
باب االشتراك في رالي اكتشف سورية 2010، 
وجلأ املنظمون منذ أس���ابيع مضت لالعتذار 
عن عدم قبول طلبات إضافية لالش���تراك في 
سابقة هي األولى منذ انطالقه النسخة األولى 
من الرالي عام 2003، في مؤش���ر واضح على 
ازدياد عدد الراغبني باملشاركة بحدث اكتسب 

سمعة عربية ودولية واسعة.
ودفع اإلقبال الكبير للمشاركة بالرالي اللجنة 
املنظم���ة لقبول عدد من املش���اركني أكبر من 

املخطط له قبل أن يتم غلق باب االشتراك.
وسيتم الكشف عن عدد املشاركني قبل انطالق 
الرالي والذي ينظمه نادي السيارات السوري 

برعاية من وزارة السياحة السورية.
وأكد مدير الرالي هاني شعبان انتهاء اللجنة 

املنظمة من رسم مسار الرالي الذي سينطلق 
من دمش���ق في 12 مايو املقب���ل، ويختتم في 
تدمر في عودة جديدة للرالي إلى هذه املدينة 
التاريخية بعد غياب عدة سنوات، كما سيمر 
الرال���ي مبناطق جديدة كليا مت اعتمادها بعد 
ع���دة زيارات تفقدية م���ن اللجنة املنظم���ة 
لتفق���د أمور الس���المة والتأك���د من توف���ر 
إمكانية الدعم اللوجس���تي للفرق املش���اركة 

أثن���اء املنافس��ات.
وأش���ار إلى وجود تعدي���الت مهمة على 
طريقة املنافسات وحساب النقاط تسمح بكسر 
التعادل بني الفائزين على املراكز األولى كما 
حدث في السنوات الس���ابقة ووعد بالكشف 
عن الطريقة اجلديدة حلس���اب النق���اط في 

الوقت املناس��ب.

المحرق ينفرد 
بالصدارة

     المنامة ـ ناصر محمد
انف���رد احملرق بص���دارة 
الدوري البحريني لكرة القدم 
بف���وزه على البس���يتني 0-1، 
ومس���تفيدا من هدية النجمة 
الرف���اع 1-0 في  بالفوز على 
ختام اجلولة 14 للدوري امس 
االول ليرفع احملرق رصيده الى 
34 نقطة وجتمد رصيد الرفاع 
عند 31 نقطة، وقد استطاع العب 
االهلي السابق املعار للمحرق 
عبداهلل وحيد ان يسدد جزءا من 
فاتورة ما دفع له باحرازه الهدف 
الوحيد في املباراة بالدقيقة 40 
البسيتني عن حتقيق  ليوقف 
الفوز الثالث له على احملرف هذا 
املوسم، ويحلق احملرق وحدة 
في املقدمة، وكان النجمة بهدف 
ابو بكر ادم قد خرج فائزا على 
الرفاع، وجاء الهدف )45( ليرفع 
النجمة رصيده الى 23 نقطة.

توسيتش يسعى 
إلقناع مدرب صربيا 

يعلم زوران توسيتش املعار 
لنادي كولن األملاني جيدا مدى 
حاجته ملواصلة تقدمي عروض 
قوية مثل املب���اراة التي أحرز 
خاللها هدفني مطلع األس���بوع 
اجلاري إلقناع رادومير انتيتش 
مدرب منتخب صربيا بقدراته قبل 
اإلعالن عن التشكيلة النهائية 
التي ستخوض كأس العالم لكرة 
القدم. وسجل توسيتش الذي 
أعاره مان يونايتد االجنليزي 
الى كولن في يناير املاضي أول 
هدفني له مع النادي األملاني خالل 
املباراة التي فاز فيها 4-1 على 

مضيفه هانوڤر.

فابريغاس مخلص 
ألرسنال 

أكد الالعب االسباني سيسك 
فابريغاس مجددا أنه ال يعتزم 
ترك فريقه احلالي أرس���نال 
اإلجنليزي للعودة إلى فريقه 
السابق برش���لونة االسباني 
الذي تركه ع���ام 2003.وقال 
فابريغاس »ال نحتاج للتحدث 
عن مستقبلي، ال أتفهم كل اجلدل 
الدائر بشأني، قلت دائما انني 
سعيد في أرسنال، ميكنني أن 
أقول ألف مرة انني لن أنتقل 

إلى ناد اسباني.

 يواجه الوصل اإلماراتي مهمة صعبة 
في سعيه لبلوغ املباراة النهائية لبطولة 
األندية اخلليجية اخلامس����ة والعشرين 
في كرة القدم عندما يس����تضيف النصر 
السعودي اليوم في دبي في إياب نصف 

النهائي.
وكان الوصل خس����ر 1-3 ذهابا اخلميس 
املاضي في الرياض، ويتعني عليه الفوز 
بهدفني نظيفني او بفارق ثالثة أهداف في 

حال أراد الوصول الى النهائي.
  أهدر النهضة نقطتني ثمينتني بسقوطه 
في فخ التعادل السلبي أمام عمان في ختام 
املرحلة السابعة عشرة من الدوري العماني لكرة 
القدم، ورفع النهضة رصيده الى 30 نقطة في 

املركز الثاني مقابل 22 لعمان السادس.
 عزز ش����باب األردن موقعه في املركز 

الثالث بتغلبه على احتاد الرمثا 2-0 في 
ختام املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
األردني لكرة القدم، ورفع ش����باب األردن 
رصي����ده الى 40 نقط����ة مقابل 16 الحتاد 

الرمثا صاحب املركز قبل األخير.
 س��حق النجمة حامل اللقب احلكمة قبل 
األخير 5-1 في مباراة مؤجلة من املرحلة الثامنة 
عشرة من بطولة لبنان لكرة القدم على ملعب 
طرابلس البلدي، وهو الفوز الثاني عشر للنجمة 
هذا املوسم، فرفع رصيده الى 39 نقطة في 
املركز الثالث بف��ارق خمس نقاط عن العهد 

املتصدر، وبالتساوي مع األنصار الثاني.
وسجل أكرم مغربي )30( والسنغالي ماكيتي 
ديوب )63( وعباس عطوي )80( وعلي ناصر 
الدين )85( وعلي حمام )88( اهداف النجمة، 

وأحمد أيوب )70( هدف احلكمة.

عربية متفرقات


