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   ١١ فبراير  ٢٠١١ 

 أعلن نادي راسينغ سانتاندر صاحب املركز السادس عشر في الدوري اإلسباني  41 
عن تعيني مارسيلينو تورال مدربا جديدا للفريق خلفا مليغل انغل بورتغال الذي 
أقيل من منصبه. ويعرف مارســــيلينو (٤٥ عاما) راســــينغ سانتاندر جيدا كونه 
ســــبق ان دربه موســــم ٢٠٠٨/٢٠٠٧ حيث تركه في أحد أفضل املواسم في تاريخه: 
املركز السادس في الدوري وبطاقة التأهل الى كأس االحتاد األوروبي (يوروبا ليغ). 
وتعاقد مارسيلينو بعدها بأسبوع واحد مع ريال سرقسطة الذي كان يلعب وقتها 

في الدرجة الثانية، وذلك على الرغم من عروض عدة ألندية إسبانية وأجنبية. 

 أكد االحتادان الدولي واألوروبي لكرة القدم انه ليســــت هناك حاجة لتجميد 
عضوية أوكرانيا على ضوء التطورات التي اعتبراها ايجابية بخصوص التدخل 
السياســــي في الرياضة في البالد. وأوضح االحتادان الدولي واألوروبي في بيان 
مشترك «في أعقاب املعلومات التي قدمها االحتاد األوكراني يوم اجلمعة ٤ اجلاري، 
رد االحتــــادان الدولي واألوروبي على األخير فــــي ٨ احلالي قائلني إن التطورات 
األخيــــرة تعتبر إيجابية وإنها متثل خطوة مهمة نحو األمام لتوحيد موقف كرة 

القدم في أوكرانيا وتقويته». 

 ال لتجميد عضوية أوكرانيا غارسيا مدربًا لسانتاندر

  إسبانيا «نفدت» وميسي تفوق على رونالدو.. وإيطاليا «عقدة» ألمانيا 

 سيلڤا: كولومبيا صعبة

 كابيللو سعيد بالفوز

 ..وبرانديللي راض

 لوف يعترف بأخطائه

 تابع املنتخب االســـباني 
معاناته وانتزع فوزا بشـــق 
النفس من ضيفته كولومبيا 
١-٠ على ملعب ســـانتياغو 
برنابيو في مدريد وامام نحو 
٧٠ الف متفرج في مباراة كرة 
القدم الدوليـــة الودية ضمن 
استعدادات االولى لتصفيات 
كأس اوروبا املقررة في پولندا 
واوكرانيا عام ٢٠١٢. ولو فرض 
املنطق نفسه خلرجت اسبانيا 
منهزمة الن كولومبيا حصلت 
على ٣ فرص حقيقية للتسجيل 
مقابل واحدة لالســـبان ردها 
القائم ملهاجم برشلونة دافيد 
فيا قبـــل ان ينجـــح مهاجم 
مانشستر سيتي االجنليزي 
دافيد سيلفا في تسجيل هدف 

الفوز في الدقيقة ٨٦.
  وسجل جنم برشلونة ركلة 
جزاء في الدقيقة االخيرة ليمنح 
فريقه الفوز على البرتغال ٢-١ 
في جنيڤ. وسجل انخل دي 
ماريا (١٤) وليونيل ميســـي 
(٩٠ من ركلة جـــزاء) هدفي 
االرجنتـــني، وكريســـتيانو 
رونالدو (٢١) هدف البرتغال. 
وكانت املبـــاراة مواجهة بني 
ميســـي ورونالـــدو حتديدا 
وكالهما يتألق بشكل الفت في 
الدوري االسباني في صفوف 
برشلونة وريال مدريد على 
التوالي ويتقاســـمان صدارة 
ترتيب الهدافـــني برصيد ٢٤ 

هدفا.
  وافتتحت االرجنتني، التي 
غاب عنها مهاجما مانشستر 
ســـيتي االجنليزي كارلوس 
تيفيز وانتر ميالن االيطالي 
دييغو ميليتو بسبب االصابة 
اثر  الدقيقة ١٤  التسجيل في 
مجهود فردي رائع لنجم النادي 
الكاتالوني ميسي الذي تالعب 
بثالثة مدافعني برونو الفيش 
وروالندو وجواو بيريرا ومرر 
كرة على طبق من ذهب الى دي 
ماريـــا داخل املنطقة فانطلق 
مهاجم النادي امللكي بسرعة 
كبيـــرة ولكزها بحرفنة على 

يسار احلارس ادواردو.
  ولم يتأخر اصحاب االرض 
فـــي ادراك التعادل عبر جنم 
النـــادي امللكي كريســـتيانو 
رونالدو عندما اســـتغل كرة 
عرضية مـــن جواو موتينيو 
املرمـــى ارتطمت برأس  امام 
مهاجم فيـــردر برمين هوغو 
امليدا فتابعهـــا بيمناه داخل 

املرمى (٢١(.
الفـــوز    ومنـــح ميســـي 
لالرجنتني في الدقيقة االخيرة 
من ركلـــة جزاء اثـــر عرقلة 
خوان مانويل مارتينيز، بديل 
الفيتزي، داخـــل املنطقة من 

املدافع فابيو كوينتراو.
  وواصلت املانيا فشلها في 
فك العقـــدة االيطالية عندما 
سقطت في فخ التعادل امامها 
١-١ علـــى ملعب «ســـيغنال 
ايدونا بارك» في دورمتوند. 
وهو التعادل التاسع في تاريخ 
املنتخبني وتتفوق  مواجهات 

الوديـــة في كـــرة القدم التي 
اقيمت على ستاد دو فرانس.
وســـجل كرمي بنزمية هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة ٥٤. 
وكان هذا امللعب شهد حلظة 
املجد للمنتخب الفرنسي الذي 
توج باللقب العاملي عام ١٩٩٨ 
بفوزه علـــى البرازيل بالذات 
٣-٠ في املباراة النهائية. كما 
ان فرنسا جددت فوزها على 
البرازيل فـــي نهائيات كأس 
العالم عـــام ٢٠٠٦ في الدور 
ربع النهائـــي بهدف لتييري 
هنري.وبات املنتخب البرازيلي 
ثاني ضحية من العيار الثقيل 
يســـقط امام الديـــوك الذين 
تغلبوا على اجنلترا ٢-١ في 
عقر دار االخيرة في نوفمبر 
املاضي. كما ان اخلسارة هي 
الثانية للبرازيل على التوالي 
امام االرجنتني  بعد سقوطها 
٠-١، في الدوحة في نوفمبر 

املاضي.
  وواصلت هولندا انتصاراتها 
الكبير على  املتتالية بفوزها 
النمســـا ٣-١ في  ضيفتهـــا 
ايندهوفن. ولم جتد هولندا 
وصيفة بطلة العالم اي صعوبة 
النمسا  امام  حلسم موقعتها 
وحققت فوزها السادس على 
التوالي منذ تعادلها مبنتخبها 
الرديـــف مع اوكرانيا ١-١ في 
١١ اغســـطس املاضي في اول 
مباراة لها عقب خسارتها نهائي 
امام اسبانيا  العاملي  العرس 

٠-١ بعد التمديد.
  وتعملقـــت هولنـــدا فـــي 
التصفيات القارية وحققت ٤ 
انتصارات متتالية حتى االن 
تتصدر بها املجموعة اخلامسة 
امام السويد واملجر، كما انها 
تغلبت على تركيا ١-٠ وديا 

في نوفمبر املاضي. 
  ومنح صانـــع العاب انتر 
ميالن ويسلي سنايدر التقدم 
لهولندا التي غاب عنها مهاجم 
ارسنال االجنليزي روبن فان 
بيرسي والعب وسط ارسنال 
االجنليـــزي رافايـــل فان در 
فـــارت بســـبب االصابة، في 
الدقيقة ٢٨ اثر متريرة من ثيو 
يانسن، وعزز مهاجم شالكه 
االملاني يان كالس هونتيالر 
بالهدف الثاني مطلع الشوط 
الثاني (٤٨) بضربة رأســـية 
اثر متريـــرة من يان بيترز، 
وحصل املنتخب البرتقالي على 
ركلة جزاء انبرى لها مهاجم 
ليڤربول االجنليـــزي ديرك 
الهدف  كاوت بنجاح مسجال 

الثالث (٧١).
   وسجل مهاجم فيردر برمين 
االملاني ماركو ارنوتوفيتش 
هدف الشـــرف للضيوف في 
الدقيقة ٨٤ من ركلة جزاء.وقاد 
ثنائي استون فيال دارين بنت 
واشلي يونغ منتخب اجنلترا 
الى فوز معنوي على الدمنارك 

٢-١ في كوبنهاغن. 
  وسجل بنت (١٠) ويونغ 
(٦٨) هدفي اجنلترا، ودانيال 

اغر (٨).

ايطاليا برصيد ١٤ فوزا مقابل ٧ 
انتصارات لـ «مانشافت».

  ويلهث املنتخب االملاني وراء 
فوزه االول على نظيره االيطالي 
منذ يونيو ١٩٩٥، وهو فشـــل 
في رد االعتبار خلسارته على 

في بايرن ميونيخ توماس مولر 
رافعا رصيده الى ٥٩ هدفا في 
١٠٦ مباريات دولية. وتأثرت 
املانيـــا بخـــروج فيليب الم 
وكلوزه، واثمر ضغط الطليان 
التعادل عبر جوسيبي  هدف 

امللعب ذاته امام ايطاليا ٠-٢ 
في نصف نهائي مونديال املانيا 
٢٠٠٦ عندما تـــوج الضيوف 
بلقبه. وسجل الملانيا القناص 
ميروسالف كلوزه في الدقيقة 
١٦ اثر متريرة عرضية من زميله 

روسي (٨١).

  فرنسا تهزم البرازيل 

  تغلبت فرنسا على البرازيل 
التي لعبت ٥٠ دقيقة بعشرة 
العبني ١-٠ في املباراة الدولية 

 خسارة روسيا وفوز الكاميرون
  

ــتضيف بالده نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ صدمة بهزميته  ــي الذي تس   تلقى املنتخب الروس
ــد الرياضية» بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي، في  ــتاد «مدينة زاي أمام نظيره اإليراني ٠-١ في س

حني تغلب املنتخب الكاميروني على نظيره املقدوني ١-٠.
  وفي مباريات أخرى، تغلب املنتخب اجلنوب أفريقي على نظيره الكيني ٢-٠ واملغرب على 
النيجر ٣-٠ وسلوڤينيا على ألبانيا ١-٢ ولوكسمبورغ على سلوڤاكيا ١-٢ وپولندا على النرويج 
ــرا سلبيا. كما فازت  ــتونيا ٢-٢ وبلجيكا مع فنلندا ١-١ ومالطة مع سويس ١-٠ وبلغاريا مع إس
مولدوفا على أندورا ١-٢ وليختنشتاين على سان مارينو ١-٠ والغابون على جمهورية الكونغو 
٢-٠ وكاب فيرد على بوركينا فاسو ١-٠ والسنغال على غينيا ٣-٠ وزامبيا على سوازيالند ٤-٠ 

وليبيا على بنني ٢-٣ وماالوي على ناميبيا ١-٢ ونيجيريا على سيراليون ١-٢. 

 ادڤوكات: مواجهة إيران للخبرة
  

  قال املدير الفني للمنتخب الروسي ديك ادڤوكات 
إن مواجهة ايران شكل فرصة طيبة لالعبيه الكتساب 
بعض اخلبرة قبل استئناف التصفيات املؤهلة لنهائيات 
ــتعد معظم العبينا فقط  (يورو ٢٠١٢). وأضاف اس
للموسم وتدربوا مرتني يوميا، وبالتالي بدا اإلجهاد 
ــي. وأوضح حاولت  ــوط الثان على البعض في الش
ــوط  إجراء عدة تبديالت قدر اإلمكان في بداية الش
الثاني ولكن هذا لم يساعدنا كثيرا. لألسف ستتذكر 
اجلماهير في روسيا هذه املباراة ويعتبرونها خيبة 

أمل كبيرة. 

 اعترف املهاجم االســـباني ديڤيد سيلڤا بصعوبة املباراة التي 
فاز فيها على كولومبيا في ستاد «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة 
االسبانية مدريد، وقال سيلڤا عقب املباراة «كانت مباراة صعبة، 
لعبنا جيدا لكنهم لعبوا مبستوى جيد أيضا، لم تكن األمور سهلة 

بالنسبة لنا أمامهم».

 قال مدرب اجنلترا االيطالي فابيو كابيللو «أنا ســـعيد بالفوز 
على الدمنارك وبأداء الالعبني، جميـــع الالعبني»، وأضاف «لعب 
ويلشاير بشكل جيد، لعبنا بثقة، لعب املنتخب الدمناركي بشكل 
جيد ولكني اعتقد أنها كانت بداية مميزة لويلشاير، كانت مباراة 
هامة حقا بالنســـبة له، لي»، بدوره، قال اشلي يونغ «جاء هدفي 
بعـــد أن قدمت افضل أداء لي، انه امر رائع دائما أن حتقق الفوز». 
وأضاف «بالنســـبة لي، اعتقد أنني لعبت بشكل جيد وامتنى أن 
استطيع تثبيت أقدامي اآلن»، من جانبه، اعرب ويلشاير (١٩ عاما) 
عن رضاه باألداء الذي قدمه قبل أن يخرج مع بداية الشوط الثاني 
«سعيد بحصولي على اول مشاركة لي ومن الرائع حتقيق الفوز، 
كانـــت مباراة صعبة واعتقد أننا تعاملنا مع الكرة بشـــكل جيد، 

مركزي كان مماثال للمركز الذي ألعب فيه في ارسنال». 

 أبدى تشيزاري برانديللي املدير الفني للمنتخب اإليطالي رضاه 
عن التعـــادل امام املانيا وقال برانديللـــي التعادل نتيجة عادلة، 
والهزمية كانت ستبدو مهينة، لقد لعبنا مباراة جيدة على ملعب 
سيئ للغاية، وأضاف «النزال خلف املنتخب األملاني، وأمامنا عمل 

كبير، ولكننا ندرك أننا في طريقنا الصحيح».

 اعترف يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني بأن التغييرات 
التي أجراها امام إيطاليا أفقدت الفريق إيقاع لعبه، وبرر لوف ذلك 

قائال «لكنني كنت أريد منح الالعبني اخلبرة».
  وقال لوف «كنا نريد احلفـــاظ على تقدمنا لكننا فقدنا الندية 

شيئا ما بعدها، لدينا فريق شاب، ويؤدي بشكل جيد».

 بنزيمة يسقط «السامبا» ونصر أنجليزي على الدنمارك وهولندا تتخطى النمسا 

 النجم االرجنتيني ليونيل ميسي يسدد ركلة حرة مباشرة ويبدو البرتغالي كريستيانو رونالدو في حائط الصد            (أ.پ)

 االجنليزي جون تيري يبعد الكرة قبل وصول الدمناركيان دانييل آغر وويليام كفيست              (أ.پ) 

 االيطالي جوسيبي روسي يسجل من حتت حارس املرمى االملاني مانويل نوير              (أ.پ)

 االسباني دافيد سيلفا يتلقى تهنئة من سيرجيو راموس


