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  ٣  مارس ٢٠١١ 

 أعرب املدافع األرجنتيني مارتن دمييكيليس،  45 
العب نادي ملقة االسباني، عن ثقته في قدرة 
فريقه على حتقيق فوز مفاجئ على حســــاب 
العمالق ريال مدريد اليوم، مادام العبو ملقة 
يثقون في أنفســــهم. وأكد دمييكيليس، الذي 
انضم لصفوف ملقة في يناير املاضي، أن فريقه 
يتمتع باإلمكانيات التي تؤهله للتغلب على 

ريال مدريد رغم أنه لم يســــبق له أبدا الفوز 
في ملعب «سانتياغو بيرنابيو». وصرح العب 
بايرن ميونيخ األملاني السابق لصحيفة «ماركا» 
االسبانية بأنه: «الشك في أننا نستطيع الفوز 
على ريال مدريد». وأضاف: «أهم شــــيء هو 
أن نتجنب الوقوع في األخطاء اجلسيمة وأن 

نتحلى بالثقة واإلميان في قدراتنا».

 ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن كيني دالغليش 
مدرب نادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم قد يستعني للمرة 
األولى بالعب الفريق اجلديد آندي كارول في مباراة فريقه 
أمام مان يونايتد بالدوري اإلجنليزي املمتاز األحد املقبل.كان 
كارول (٢٢ عاما) انتقل من نيوكاسل إلى ليڤربول في يناير 
املاضي مقابل ٣٥ مليون جنيه إسترليني (٥٧ مليون دوالر)، 

وهو رقم قياسي جديد ألسعار الصفقات بليڤربول.

 دالغليش يجهز كارول لمواجهة مان يونايتد ديميكيليس: ملقة بإمكانه الفوز على ريال مدريد

 مايوركا ينتزع فوزًا ثمينًا من مضيفه إسبانيول.. ودويسبورغ إلى نهائي كأس ألمانيا

 تشلسي يقلب الطاولة على مان يونايتد ويشعل الصراع على الدوري 
 قلب تشلسي حامل اللقب تخلفه 
أمام مان يونايتد املتصدر ٠-١ الى 
فــــوز ٢-١ في مباراة مؤجلة جمعت 
بينهما على ملعب ستامفورد بريدج 
في لندن مساء اول من امس ملحقا 
مبنافســــه اخلســــارة الثانيــــة هذا 
املوسم. وأنعش تشلسي الذي مير 
بفترة حرجة آمالــــه ايضا باحتالل 
مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا 
ألنه صعد الى املركز الرابع متقدما 
بفارق نقطة واحدة عن توتنهام، علما 
انه ميلك مباراة مؤجلة أمام ضيفه 
برمنغهام سيتي ستقام في ٢٠ ابريل 
املقبل. وكان مان يونايتد تعرض ألول 
خسارة له هذا املوسم بسقوطه امام 
ولفرهامبتون في ٥ فبراير املاضي، 
علما انه تقدم أيضا ١-٠ قبل ان يخسر 
١-٢. واحتدم الصــــراع على اللقب 
ألن رصيد مــــان يونايتد جتمد عند 
٦٠ نقطة متقدما على ارسنال الذي 
لعب مباراة اقل بأربع نقاط. ولعب 
مدرب مان يونايتد الســــير اليكس 
التي  فيرغسون بالتشــــكيلة ذاتها 
خاضت مباراة ويغان (٤-٠) السبت 
املاضي، وهي املرة االولى التي يلعب 
بتشــــكيلة واحدة مرتني متتاليتني 
منذ ١٦٥ مباراة. واستمر فيرغسون 
في االعتماد على املهاجم املكسيكي 
خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» على 
حساب البلغاري دمييتار برباتوف 
هداف الدوري برصيد ١٩ هدفا، بعد 
ان سجل تشيتشــــاريتو هدفني في 

مرمى ويغان.
  في املقابل، جدد مدرب تشلســــي 
االيطالي كارلو انشيلوتي ثقته بثنائي 
خط الهجوم الفرنسي نيكوال انيلكا 
القادم  واالسباني فرناندو توريس 
أخيرا من ليڤربول مقابل ٧٥ مليون 
دوالر، ولم يسجل أي هدف حتى اآلن 

في أربع مباريات.
  جاء الهدف االول عندما تبادل ناني 
الكرة مع واين روني على مشــــارف 
املنطقة قبل ان يطلقها االخير قوية 
زاحفة عانقت شباك احلارس العمالق 
التشيكي بيتر تشــــيك (٣٠) رافعا 
رصيده الى ٧ اهداف هذا املوســــم.

وبسط تشلسي سيطرته في الشوط 
الثاني على مجريات اللعب وجنح في 
ادراك التعادل اثر فشل مدافعي مان 
يونايتد في تشــــتيت إحدى الكرات 
فوصلت الى املدافع الدولي البرازيلي 
دافيد لويز فأطلقها قوية داخل الشباك 

.(٥٤)
  وكانت نقطة التحول في الدقيقة 
٧٨ عندما احتسب احلكم ركلة جزاء 
مشكوك في صحتها نوعا ما عندما 
اصطدم الروســــي يوري جيركوف 

طرد فيدتيش في الوقت بدل الضائع 
وســــيغيب بالتالي عن مباراة القمة 
ضد ليڤربول االحد املقبل. ولم يفز 
مان يونايتد فــــي آخر ٩ زيارات له 

النهائي ايضا املقرر في ١٢ و١٣ مارس 
احلالي، ستوك سيتي مع وست هام، 
وبرمنغهام سيتي مع بولتون، ومان 

يونايتد مع ارسنال او ليتون.

  إسبانيا

فــــوزا ثمينا من    انتزع مايوركا 
مضيفه اســــبانيول ٢-١ في افتتاح 
املرحلة السادســــة والعشــــرين من 
الدوري االسباني. وكان اسبانيول 
في طريقه الى حتقيق فوزه الثاني 
التوالي عندما بكر بالتسجيل  على 
بواسطة الفارو فاسكيز في الدقيقة 
١٩، بيد ان الدولي الكاميروني بيار 
ويبو ادرك التعادل بضربة رأسية من 
داخل املنطقة اثر ركلة حرة جانبية 
اســــكنها على يسار مواطنه حارس 
املرمى الدولي ادريس كاميني (٦٣)، 
قبل ان يخطف امييليو نسوي هدف 
الفوز مستغال كرة مرتدة من كاميني 
فتابعها من مسافة قريبة داخل املرمى 
(٨٣).وبقي اسبانيول خامسا برصيد 
٤٠ نقطة مقابــــل ٣٤ ملايوركا الذي 

ارتقى الى املركز العاشر.
  وعلى ملعب «رامون سانشــــيز 
بيزخوان»، حقق اشبيلية فوزا كبيرا 
على ضيفه سبورتينغ خيخون بثالثة 
اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها 
البرازيلي لويس فابيانو (٢٨ من ركلة 
جزاء) واالرجنتيني دييغو بيروتي 
(٣٥) والفارو نيغريدو (٦٥) في مباراة 
لعب خاللها الضيف بعشرة العبني 
منذ الدقيقة ٢٦ بعد طرد االوروغوياني 
سيباستيان ايغورين لتسببه بركلة 
اجلزاء علــــى فابيانو.ورفع الفريق 
االندلســــي رصيده الى ٣٨ نقطة في 
املركز السابع. وتختتم املرحلة اليوم 
بلقاءي امليريا مع راسينغ سانتاندر، 

وريال مدريد مع ملقة.

  كأس ألمانيا

  بلغ دويسبورغ من الدرجة الثانية 
املباراة النهائية في كأس أملانيا بفوزه 
على اينيرجي كوتبوس من الدرجة 
الثانيــــة ايضا ٢-١ في الدور نصف 
النهائي. وسجل النمسوي ستيفان 
مايرهوفر (٢٤) والصربي سرديان 
بالياك (٥٤) هدفي دويسبورغ، ونيلز 
بيترسن (٧٨ من ركلة جزاء) هدف 
اينرجي كوتبوس. ويلتقي دويسبورغ 
في النهائي مع بايرن ميونيخ حامل 
اللقب او شالكه. وهي املرة الرابعة 
التي يبلغ فيها دويسبورغ النهائي 
٣ مرات حيث خسر امام بايرن ١-٢ 
عام ١٩٩٨، وأمام اينتراخت فرانكفورت 
صفر-١ عام ١٩٧٥، وبايرن ميونيخ 

٢-٤ عام ١٩٦٦. 

 صراع وحتد بني مهاجم مان يونايتد لويس ناني والعب تشلسي برانيسالڤ إيڤانوڤيتش خالل املباراة  (رويترز)

 مهاجم أرسنال روبني ڤان بيرسي 

 غاريث بايل 

الوحيد  املبــــاراة  ماتيو ميلز هدف 
في الدقيقة ٢٦. ويلتقي ريدينغ في 
الدور املقبل مع مانشستر سيتي او 
اســــتون فيال.ويلعب في الدور ربع 

ربــــع النهائي بفــــوزه على مضيفه 
ايفرتون ١-٠ على ملعب «غوديسون 
بارك» في ليڤربــــول في الدور ثمن 
النهائي. وســــجل املدافع السويدي 

الى ملعب ستامفورد بريدج وحتديدا 
منذ عام ٢٠٠٢.

  من جانب آخر وفي كأس اجنلترا 
بلغ ريدينغ من الدرجة الثانية الدور 

باملدافع كريس سمولينغ، فانبرى لها 
االختصاصي فرانك المبارد بنجاح 
مانحا التقدم لفريقه. وزادت االمور 
سوءا بالنسبة الى مان يونايتد بعد 

 أنشيلوتي: سعيد بالفوز
 أبدى املدير الفني لفريق تشلسي كارلو أنشيلوتي 
سعادته بالفوز الذي حققه العبوه على مان يونايتد. 
واعترف أنشيلوتي بصعوبة املواجهة أمام مان يونايتد، 
وقال أنشيلوتي عقب املباراة التي أقيمت على ملعب 
ستامفورد بريدج: «لعبنا بشكل جيد، وكانت مباراة 
صعبة، وواجهنا منافسا رائعا، ولكن الفريق لعب بشكل 
جيد حقا ليستعيد توازنه بعدما تخلفنا ٠-١». وأضاف: 

«واصلنا التقدم بقوة وتركيز في أدائنا».
  

 فيرغسون  يفشل في فك العقدة ويبدي استياءه من التحكيم  
 أبدى السير أليكس فيرغسون، املدير الفني لفريق مان يونايتد، 
استياءه من احلكم مارتني أتكينسون الذي أدار املباراة التي خسرها 
ــي. وقال فيرغسون عقب املباراة: «لعبنا  فريقه أمام مضيفه تشلس
بشكل رائع. قدمنا أداء جيدا للغاية ولم نكن نستحق ذلك (الهزمية). 
للعام الثالث على التوالي (في ستاد ستامفورد بريدج) تغير القرارات 
التحكيمية مالمح املباريات». ووجه فيرغسون انتقادات حلكم املباراة 
بسبب عدم طرد لويز، وقال مدرب مان يونايتد: «هناك قرارات تغير 
ــيدير مباريات كل أسبوع». ولم يكن فيرغسون راضيا  املباراة. وس

ــتامفورد بريدج» وصب جام غضبه على  بتاتا على ما جرى في «س
ــي ركلة  ــون الذي لم يكتف مبنح تشلس حكم اللقاء مارتن اتكينس
ــيحرمه  جزاء بل انه طرد قلب الدفاع الصربي نيمانيا فيديتش ما س
ــاركة امام ليڤربول في املرحلة املقبلة، ورغم اخلسارة عبر  من املش
ــون عن فخره باالداء الذي قدمه العبوه، مضيفا «انا فخور  فيرغس
بالعبي فريقي، لقد حتملوا الكثير من القرارات اخلاطئة التي صدرت 
ضدهم مؤخرا، لقد جتاوزوها وقدموا افضل ما لديهم وخلقوا الفرص، 

لم يستحقوا ذلك (اخلسارة). 

 مان يونايتد مهتم بنوير غياب بايل وعودة ديفو أمام ميالن ڤان بيرسي يغيب عن أرسنال أمام برشلونة
 كشف رئيس شـــالكه االملاني كليمنز تونيز ان مان يونايتد  

االجنليزي مهتم بخدمات حارسه الدولي مانويل نوير. وقال تونيز 
في تصريح لصحيفة «بيلد»: «اتصل بي وكيل دولي وأعلمني ان 
مان يونايتد مهتم بنوير. اذا حصلنا على طلب مكتوب من مان 
يونايتد فســـنبحث فيه». وهذه ليست املرة االولى التي يعرب 
فيها مان يونايتد عن اهتمامه باحلارس االملاني الذي تألق خالل 
مونديال جنوب افريقيا، ليكون البديل للحارس الهولندي ادوين 

فان در سار الذي يعتزل نهاية املوسم.
  وضم نادي مان يونايتد صانع األلعاب الصاعد عدنان جانوزاج 
(١٦ عامـــا) من نادي أندرخلت البلجيكـــي مقابل نحو ٥٥٠ ألف 
جنيه إســـترليني (٨٩٢ ألف دوالر). وذكـــرت صحيفة «دايلي 
ميل» البريطانية أن عدنان (امللقب باســـم ديڤيد بيكام اجلديد 
في بلجيكا) ســـيوقع عقدا مدته أربعة أعوام في أولد ترافورد، 
أما املبلغ املذكور فسيكون نوعا من التعويض بالنسبة للنادي 

البلجيكي.

 مانشيني: روني كان يجب أن يطرد أمام ويغان ساسيتش حقق حلمه..وفوليتز يلوم الحكم
 أكد الكرواتي ميالن ساســـيتش، املدير الفني 
لفريق دويسبورغ املنافس في دوري الدرجة الثانية 
األملاني، أن التأهل للـــدور النهائي ببطولة كأس 
أملانيـــا جاء مبثابة حلم حتـــول إلى حقيقة.وقال 
ساســـيتش، الذي رحل إلى أملانيا فـــي عام ١٩٩١ 
قادما من كرواتيا التي مزقتها الصراعات حينذاك 
وعمل في قطاع البناء كعامل ملدة ثالثة أعوام، إنه 
يعتبر التأهل حلما حتقق. وأضاف: «بعد العمل في 
مجال البناء، لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا ميكن أن 
يحدث ولن أنسى إطالقا أين كنت في البداية. لقد 

جنحنا فـــي حتويل احللم إلى حقيقة وقد تقدمنا 
خطوة كبيرة».ومن جانبه ألقى املدير الفني لفريق 
إنرجي كوتبوس كالوس ـــديتر فوليتز باللوم في 
هزميـــة الفريق امام دويســـبورغ على التحكيم.
وقال فوليتز عقب املباراة إن عدم احتساب ضربة 
جزاء لفريقه مبكرا في الشوط األول غيرت مسار 
اللقاء». وأوضح: «كان احلكم يقف في مكان مثالي 
ومن املفترض أن يرى (جياي) شاو وهو يتعرض 
لعرقلة (داخل منطقة اجلزاء). لو كنا تقدمنا١-٠، 

الختلفت املباراة بشكل كبير».

 أبدى المدرب اإليطالي روبرتو مانشيني مدرب 
نادي مانشستر ســـيتي اإلنجليزي اعتقاده أن 
مهاجم إنجلترا واين روني كان يجب أن يطرد 
من مباراة فريقه مان يونايتد أمام ويغان عندما 
وجه ضربة كوع قويـــة لالعب األخير جيمس 

ماكارثي.
  كان روني (٢٥ عاما) وجه ضربة كوع عنيفة 
لالعب خط وسط ويغان الشاب ماكارثي خالل 
المباراة التي انتهت بفوز مان يونايتد ٤-٠، ولكن 
حكم المباراة اكتفى باحتساب ضربة حرة مباشرة 
لويغـــان ولم يعاقب روني. وبما أن الحكم كان 

مقتنعا بقراره، فقد قرر اتحاد الكرة اإلنجليزي 
مؤخرا عدم معاقبة روني على فعلته.

البريطانية عن    ونقلت صحيفة «ميـــرور» 
مانشيني قوله: «بالتأكيد، فوجئت بقرار الحكم.. 
فقد كانت اللعبة تستحق بطاقة حمراء من وجهة 
نظري. وأضاف المدرب اإليطالي: «أعتقد أن هذا 
األمر يتكرر في جميع البلدان. فكل ناد يحظى 

بمعاملة مختلفة (وفقا لقدره).
   هـــذا األمر موجود هنا، وفـــي إيطاليا وفي 
اســـبانيا، ومن الطبيعي أن تتم معاملة الفرق 

الكبيرة بطريقة مختلفة». 

 اســـتبعد املهاجم الهولندي 
روبني ڤان بيرسي من صفوف 
املباراة  أرسنال اإلجنليزي في 
التـــي يخوضها الفريـــق أمام 
برشلونة األسباني يوم الثالثاء 
املقبل ضمن منافســـات دوري 
أبطال أوروبا، وســـيغيب ڤان 
بيرســـي عن املالعب ملدة نحو 
ثالثة أسابيع بعد تعرضه إلصابة 
في الركبة خـــالل املباراة التي 
خسرها الفريق أمام برمنغهام ١/٢ 
في نهائي كأس رابطة احملترفني 
اإلجنليزية (كأس كارلينغ). وقال 
الفرنسي آرســـني ڤينغر املدير 
الفني للفريـــق في تصريحات 
للقناة الفضائية لنادي أرسنال 
«لســـوء احلظ، تلقينا أخبارا 
ســـيئة بشأن االشـــعة الطبية 
وسيغيب روبني (ڤان بيرسي) 
عن املالعب بالتأكيد ملدة ثالثة 
أسابيع. وأضاف ڤينغر «رمبا 
يغيب لفترة أطول. ولكن أقصر 
فترة ميكننا توقعها لغيابه هي 
ثالثة أسابيع، لذلك فمن املؤكد أنه 
لن يشارك في مباراة برشلونة. 
ومن ناحية أخرى ميكن لالعب 
خط الوسط االسباني سيسك 
فابريغاس العودة للمشـــاركة 
الفريق. وقال  ضمن صفـــوف 

 ذكرت صحيفة «ميرور» 
البريطانيـــة أن جناح نادي 
توتنهام اإلجنليزي املصاب 
غاريث بايل قد ال يتمكن من 
اللحاق مبباراة فريقه املهمة 
أمام آيه سي ميالن اإليطالي 
ضمن منافسات دوري أبطال 

أوروبا األسبوع املقبل.
الفريقان ملعركة    يستعد 
قوية في إياب دور الـ ١٦ من 
البطولة األوروبية األربعاء 
املقبل بعدمـــا انتهت مباراة 
الذهـــاب في ميالنـــو بفوز 
توتنهام ١-٠. يبتعد الالعب 
بايـــل عن املالعب  الويلزي 
منـــذ يناير املاضي بســـبب 
إصابة في الظهر كان تعرض 
لها خالل مبـــاراة لتوتنهام 
أمام نيوكاســـل. ويبدو أن 
إصابة جيرمني ديفو، مهاجم 
توتنهـــام، ليســـت خطيرة 
بالقـــدر الذي كان يخشـــاه 
ناديـــه. وأشـــارت صحيفة 
«اجلارديان» البريطانية إلى 
أنه من املتوقع أن يعود ديفو، 
العب بورتسموث السابق، إلى 
تدريبات توتنهام في وقت ما 

بهذا األسبوع.
ڤينغر «يبدو أن هناك إمكانية 
لعودة سيسك (فابريغاس)، فهو 
يحقق تقدما جيدا وسريعا، إنه 

شيء محتمل».بينما استبعد ثيو 
والكوت بالفعل بسبب معاناته 

من إصابة في الكاحل.

 عالمية  متفرقات 

  ذكر تقرير إخباري أن نــــادي أودينيزي اإليطالي 
لكرة القدم يراقب عن كثب أداء العب خط الوسط الدمناركي 
كريســــتيان بولســــن بهدف ضمه للفريق خالل سوق 

انتقاالت الالعبني الصيفية املقبلة.
   أبدى املدير الفني لفريق ريال مايوركا مايكل الندروب 
ــعادته البالغة بالفوز الذي حققه العبوه على اسبانيول،  س
ــعداء للغاية ألننا بهذا  وقال الندروب عقب املباراة: «إننا س
ــر عن مراكز الهبوط، ليس  ــوز بقينا بعيدين بفارق كبي الف
ــق. لقد أظهروا  ــادة بالعبي الفري ــدي كلمات كافية لإلش ل

شخصية عظيمة الليلة».
   مني سان انطونيو سبيرز متصدر املنطقة الغربية 
والترتيب العام بخسارة مفاجئة امام ممفيس غريزليز 
٩٣ـ  ١٠٩، فيما تواصل مسلسل انتصارات لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب وداالس مافريكس واورالندو ماجيك 
بعد فوز االول على مينيسوتا متبروولفز ٩٠ـ  ٧٩ والثاني 
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ١٠١ ـ ٩٣ والثالث على 
نيويورك نيكس ١١٦ـ  ١١٠ في الدوري االميركي للمحترفني 

في كرة السلة.
    تشكل اللجنة األوملبية الدولية قوة عمل لتنسيق اجلهود 
الدولية ملكافحة املراهنات غير املشروعة والتالعب في نتائج 
املبارايات في الرياضة، واتخذ القرار في اجتماع مبقر اللجنة 
في لوزان ضم قادة وسياسيني ومنظمي مراهنات مرخص 

لهم ووكالة الشرطة الدولية (انتربول).

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 إسبانيا (المرحلة السادسة والعشرون) 

 امليريا ـ راسينغ 
 اجلزيرة  ١٠ سانتاندير 

الرياضية +٢ 

 اجلزيرة  ١٢  ريال مدريد ـ ملقة 
الرياضية +٢ 


