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  ٧  مارس ٢٠١١ 

 أعرب هاري ريدناب املدير الفنـــي لتوتنهام عن أمله  49 
في التقدم بعرض لتشلسي لضم مهاجمه العاجي ديدييه 

دروغبا، في حال مت طرح الالعب للبيع الصيف املقبل.
  وذكرت صحيفة «ذا بيبول» أن ريدناب يسعى إلنعاش 
خط هجومه عبر ضم دروغبا ليجاور رومان باڤليوتشينكو 
وجيرماين ديفو وبيتر كراوتش، الذين لم يسجلوا جميعا 

سوى ثمانية أهداف في املوسم احلالي.

 ذكرت صحيفة بريطانية امس أن االسباني خوسيه مانويل ريينا 
حارس مرمى ليڤربول اإلجنليزي قد ينتقل إلى مان يونايتد مقابل 
٢٢ مليون يورو الصيف املقبل. وتردد أن مان يونايتد يفاوض عددا 
من احلراس من بينهم ديڤيد دي خيا حارس اتليتكو مدريد ومارتني 
ستيكلنبرغ حارس اياكس امستردام ومانويل نوير حارس شالكه. 
وذكرت صحيفة «ذا صن» أن ريينا يرفض البقاء مع ليڤربول ويبدو 

أنه يرغب في االنتقال إلى «أولد ترافورد» بأي ثمن. 

 ٢٢ مليون يورو لريينا من مان يونايتد ريدناب يطلب دروغبا

 «ثورة حمراء» أطاحت بمان يونايتد وأشعلت المنافسة

 أشعل ليڤربول فتيل املنافسة 
علـــى اللقب بفـــوزه الكبير على 
غرميه التقليدي مـــان يونايتد ٣ 
- ١ امس على ملعب «انفيلد رود» 
في ليڤربول في املرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. وأسدى ليڤربول خدمة 
كبيرة الرسنال الثاني ومانشستر 
ســـيتي الثالث وتشلســـي الرابع 
وحامل اللقب الذي ميلك مباراتني 
مؤجلتني االولى اليوم امام بالكبول 
فـــي ختام املرحلـــة والثانية امام 
ضيفه برمنغهام ســـيتي ستقام 
في ٢٠ ابريل املقبل، وفوزه فيهما 
ســـيقلص الفارق بينه وبني مان 
يونايتد الى ٦ نقـــاط، علما انهما 
سيلتقيان على ارض االخير في ٧ 
مايو املقبل. وهي اخلسارة الثانية 
على التوالي للشياطني احلمر بعد 
االولى امام تشلسي ٢ - ١ الثالثاء 
املاضي ضمن مبـــاراة مؤجلة من 
املرحلـــة الثامنة عشـــرة فتجمد 
رصيـــده عند ٦٠ نقطـــة بفارق ٣ 
نقاط امام ارسنال الذي كان سقط 
في فخ التعادل السلبي امام ضيفه 
سندرالند في افتتاح املرحلة. وميلك 
ارسنال بدوره مباراة مؤجلة لو قدر 
له الفوز فيها سيلحق مبان يونايتد 
الى الصدارة، علما انهما سيلتقيان 
وجها لوجه في ٣٠ ابريل على ملعب 

االمارات ضمن املرحلة اخلامســـة 
والثالثني اي قبـــل مرحلة واحدة 
من مواجهة الشـــياطني احلمر مع 
تشلسي. يذكر انها املرة االولى التي 
مينى فيها مان يونايتد بخسارتني 
املقابل،  متتاليتني منذ عامني. في 
استعاد ليڤربول توازنه بعد تعادل 
مخيب امـــام مضيفه ويغان ١ - ١ 
وخسارة امام وســـت هام ١ - ٣، 
واستعاد ايضا املركز السادس من 
بولتون بعدما رفع رصيده ٤٢ نقطة 
ودخل املراكز املؤهلة الى املسابقات 
القاريـــة اقلها الـــدوري األوروبي 

(يوروبا ليغ).
  ويدين ليڤربـــول بفوزه على 
الذين يتقاسم  الشـــياطني احلمر 
معهم الرقم القياسي في عدد األلقاب 
في الدوري (١٨ لـــكل منهما) الى 
جنميه الدوليـــني الهولندي ديرك 
كويت صاحب الثالثية في الدقائق 
٣٤ و٣٩ و٦٥، واالوروغوياني لويس 

سواريز صانع األهداف الثالثة.
  وثأر ليڤربول خلســـارته ٢ - 
٣ ذهابا في ١٩ ســـبتمبر املاضي، 
وخلروجه امامه من الدور الثالث 
ملســـابقة الكأس احمللية ٠ - ١ في 
٩ ينايـــر املاضي، كمـــا ان مدربه 
االســـكوتلندي كينـــي دالغليش 
حقق فوزه اخلامس على مواطنه 
مدرب مان يونايتد السير اليكس 

على ارضه ومني باخلسارة الثالثة 
على التوالي عندما سقط امام ضيفه 
تشيزينا الصاعد حديثا الى دوري 

االضواء ٢ - ٣ امس. 

  ألمانيا

  أوقف ڤيردر برمين نزيف النقاط 
بفوزه الثمني على مضيفه فرايبورغ 
٣ ـ ١ امس في املرحلة اخلامســـة 
والعشـــرين من الدوري األملاني. 
وأنعش برمين آمالـــه بالبقاء في 
الدرجـــة االولى بعدما تخلص من 
املركز السابع عشر قبل األخير الى 
املركز الرابع عشر برصيد ٢٨ نقطة. 
اما فرايبورغ فتجمد رصيده عند 
٣٧ نقطة في املركز الثامن. وارتقى 
ماينتس الـــى املركز الرابع بفوزه 
الكبير على مضيفه هامبورغ ٤ ـ 
٢ بعدما تخلف في مناسبتني ٠ ـ ١ 
و١ ـ ٢. وبكر هامبورغ بالتسجيل 
عبر مدافعه مارسيل يانسن (١٨)، 
وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 
٥٦ عبر اندريه شورله (٥٦)، بيد 
ان فرحته لم تدم ســـوى ٣ دقائق 
حيث متكن الكرواتي مالدن بتريتش 
من منح التقـــدم مجددا ألصحاب 
األرض (٥٩). ورد ماينتـــس بعد 
النيران الصديقة  دقيقتني بفضل 
حيث سجل مدافع هامبورغ الصربي 
غويكو كاتشار خطأ في مرماه (٦١)، 

متتاليني في ٣ دقائق (٢١) و(٢٤). 
وعزز جيالردينو فوز فريقه بالهدف 

الثالث (٦١).
  وخطا ميـــالن خطوة معنوية 
كبيرة الحراز لقبه االول في الدوري 
االيطالي منذ عام ٢٠٠٤ بعد اجتيازه 
عقبة يوڤنتوس بالفوز عليه في عقر 
داره ١ - ٠ في لقاء قمة. ورفع ميالن 
رصيده الى ٦١ نقطة في الصدارة 
بفارق ٨ نقاط عن جاره انتر ميالن. 
وجنح جينارو غاتوذو في تسجيل 
هدف املباراة الوحيد عندما وصلته 
الكرة على مشارف املنطقة فسيطر 
عليها قبل ان يسددها بيسراه فلم 
يتمكن احلارس جانلويجي بوفون 
من التصدي لها فتهادت داخل شباكه 

.(٦٨)
  وتابع سمبدوريا نتائجه املخيبة 

وفي الشوط الثاني، نزل انتر ميالن 
بقوة وادرك التعادل بسرعة عبر 
جانباولو باتزيني (٥٠). ووضع 
انتر  ايتو  الكاميروني صامويـــل 
ميـــالن في املقدمة (٥١). وســـجل 
الثاني في  الهدف الشخصي  ايتو 
اللقاء والثامن عشـــر في البطولة 
(٥٧). وأضـــاف بانديـــف الهدف 
الياباني يوتو  الرابع(٧١). وأكمل 
ناغاتومو اخلامسية (٨٤). وقلص 
االرجنتيني ماورو بوسيلي الفارق 
(٩٠). وتغلب اودينيزي على ضيفه 
باري بهدف وحيد لهداف البطولة 
انطونيو دي ناتالي رافعا رصيده 
الى ٢٢ هدفا (٧٥). وحسم املهاجم 
الروماني ادريان موتو نتيجة لقاء 
فريقه فيورنتينا مع ضيفه كاتانيا 
في وقت مبكر عندما سجل هدفني 

مدرب برشلونة جوسيب غوراديوال 
ـ الذي ادخل الى املستشفىـ  الهداف 
داڤيد ڤيا وصانع االلعاب اندريس 
انييســـتا وشارك مكانهما املهاجم 
الصاعد بويـــان كركيتش وكيتا. 
ورفع ڤالنسيا رصيده الى ٥٤ نقطة 
في املركز الثالث بفارق ٥ نقاط عن 
ڤياريال الذي خســـر امام مضيفه 
اتلتيكو مدريـــد بهدف جلوزيبي 
روســـي (٣٤) مقابل ثالثة اهداف 
خلوسيه انطونيو رييس (٥) وكون 
اغويرو (٦٩) ودييغو فورالن (٧٢). 
ورفع اتلتيكو مدريد بدوره رصيده 

الى ٣٨ نقطة.

  فرنسا

  حلق ليون مبرســـيليا حامل 
اللقب الـــى املركـــز الثالث مؤقتا 
بفـــوزه الكبير علـــى ضيفه ارل 
افينيـــون صاحـــب املركز األخير 
٥ ـ ٠ امس في املرحلة السادســـة 
والعشرين من الدوري الفرنسي. 
وانفرد رين بالصدارة مؤقتا بعدما 
حسم مواجهته القوية مع مضيفه 
مونبلييه ١ - ٠، في املقابل فشـــل 
باريس ســـان جرمان باالستئثار 
الثاني مؤقتا بخســـارته  باملركز 
املفاجئة امام اوكسير ٠ - ١. وتغلب 
سوشو على مضيفه تولوز بهدف 

للمالي موديبو مايغا. 

فيرغســـون مقابل ٧ هزائم في ٢١ 
مباراة في الدوري.

  وكان مانشستر سيتي حقق فوزا 
صعبـــا على جاره ويغان صاحب 
املركز االخير بهدف وحيد سجله 
العب وسطه االسباني داڤيد سيلڤا. 
وتعادل ولڤرهامبتون مع توتنهام
٣ ـ ٣ سجل أهداف ولڤرهامبتون 
كيفن دويل (٢٠ و٤٠) وســـتيڤان 
فليتشر (٨٧) وســـجل لتوتنهام 
جيرمـــن ديفو (٣٠ و٣٥) ورومان 
باڤليشينكو (٤٨) ورفع توتنهام 
رصيده الى (٤٨ نقطة) في املركز 
الرابع بينما حل ولڤرهامبتون في 
املركز التاســـع عشر برصيد (٢٩ 

نقطة)

  إيطاليا

  حقـــق انتر ميالن حامل اللقب 
فوزا كبيرا على ضيفه جنوى ٥ـ  ٢ 
امس في املرحلة الثامنة والعشرين 
انتر  الدوري االيطالي. وأبقى  من 
ميالن على آماله بلقب سادس على 
التوالي بعدما رفع رصيده الى ٥٦ 
نقطة واعاد الفارق الى ٥ نقاط بينه 
وبني جاره ميالن املتصدر الذي هزم 
يوڤنتوس في عقر داره ١ـ  ٠. على 
ملعبه جوزيبي مياتزا، وجد انتر 
ميالن نفســـه متخلفا بهدف عبر 
االرجنتيني رودريغو باالسيو (٤٣). 

قبل ان مينح شورله التقدم للمرة 
األولى في الدقيقة ٨٢ بتسجيله هدفه 
الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ثم 
سجل فلوريان هيلر الهدف الرابع 
في الدقيقة ٨٨. واستغل ماينتس 
خسارة بايرن ميونيخ حامل اللقب 
امام مضيفه هانوڤر ١ ـ ٣ لينتزع 
منه املركز الثالث رافعا رصيده الى 
٤٣ نقطة مقابل ٤٢ نقطة للفريق 
الباڤاري، اما هامبورغ فبقي سابعا 
برصيـــد ٣٧ نقطة. وســـجل باير 
ليڤركوزن فوزا كبيرا على ضيفه 

فولڤسبورغ ٣-٠.

  إسبانيا

  حقق برشلونة فوزا صعبا على 
ضيفه سرقسطة ١ - ٠ في املرحلة 
السابعة والعشـــرين من الدوري 
التي شـــهدت استعادة  االسباني 
ڤالنسيا لتوازنه بعدما حول تخلفه 
امام مضيفه مايوركا الى فوز ٢ - ١. 
فعلى ملعب «كامب نو»، اســـتعد 
برشـــلونة ملواجهته املرتقبة ضد 
ارسنال في اياب الدور الثاني من 
مسابقة دوري ابطال اوروبا (فاز 
ارسنال ذهابا ٢ - ١) بفوز هزيل على 
سرقسطة بهدف حمل توقيع العب 
وسطه املالي سيدو كيتا في الدقيقة 
٤٣ ليقود فريقه الى فوزه الثالث في 
الدوري في مدى ثمانية ايام. واراح 

 غاتوزو يهدي ميالن أغلى فوز على «السيدة العجوز».. وانتصار كبير إلنتر ميالن.. وبرشلونة تجاوز كمين سرقسطة.. وخسارة مريرة لهامبورغ 

 إبراهيموڤيتش وكاسانو يهنئان غاتوزو بهدف الفوز على يوڤنتوس  (أ.پ) 

 مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال في وضع ال يحسد عليه   (أ.ف.پ) 

(رويترز)   فرحة جنم ليڤربول الهولندي ديريك كويت واألوروغوياني لويس سواريز بالتسجيل في مرمى مان يونايتد  

 إدارة «الباڤاري» تؤجل البت بمصير ڤان غال

 ألمانيا تطور «العين الذكية»
 جنح معهـــد «فراونهوفر» 
األملاني لتطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات في تطوير اختراعه 
«الذكي» للكشف عن أي عمليات 
شـــغب أو عنف فـــي مدرجات 
ســـتادات كرة القدم، حســـبما 
أفـــادت مجلة «دير شـــبيغل» 

األملانية األسبوعية. وأوضحت 
الصحيفة أن االختراع أو النظام 
التقني الذي أطلق عليه «العني 
الذكية» يستطيع رصد التحركات 
أو األعمال غير الطبيعية وغير 
املألوفة في املدرجات ووســـط 
الزحام الشديد من املشجعني. 

وأجري االختبـــار األول لنظام 
املباراة  الذكية» خـــالل  «العني 
بـــني فورتونـــا دوســـلدورف 
وأوسنابروك في دوري الدرجة 
الثانيـــة بأملانيا حيث شـــهدت 
املباراة حضور أكثر من ٢٢ ألف 

مشجع. 

 مورينيو لن يتسرع بإشراك كاكا
 أكد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني 
لريال مدريد االسباني أنه سيدفع بنجمه البرازيلي 
كاكا، فقط عندما يكون الالعب مستعدا بنسبة 
١٠٠٪، مشـــيرا إلى أنه ســـيفتقد جلهود هدافه 

البرتغالي املصاب كريستيانو رونالدو. 
  وقال مورينيـــو خالل مؤمتر صحافي عقده 
قبل املباراة أمام راسينغ سانتاندار أن كاكا لن 
يعود إلى املالعب قبل أن يكون جاهزا ومستعدا 

للمشاركة بشكل كامل. 
  وأشـــار مورينيو «أفضل شيء لثقة الالعب 
بنفسه هي عودته عندما يكون مقتنعا بأنه في 

أفضل حاالته». 

  وعلى اجلانب االخر ابدى مورينيو حزنه لغياب 
رونالدو وأملح «غياب كريستيانو صعب للغاية، 
لكن لدينا العبني رائعني ســـيكونون متحفزين 

لالنقضاض على املنافس».
  من جانب آخر، ذكرت تقارير صحافية امس 
أن ليڤربول اإلجنليزي يســـعى إلى التعاقد مع 
االرجنتيني فرناندو غاغو العب خط وسط ريال 

مدريد االسباني الصيف املقبل. 
  وأثيرت تكهنات حول رغبة ريال مدريد في 
احلصول على عشرة ماليني يورو من أجل التخلي 
عـــن غاغو فيما يبدو أن ليڤربول لن يدفع اكثر 

من ثمانية ماليني. 

 أّجلت ادارة بايرن ميونيخ االملاني 
البت مبصير املدرب الهولندي لويس 
ڤــــان غال الذي اصبح في وضع حرج 
للغاية بعد خسارة النادي الباڤاري امام 
هانوڤر منافسه على املركز الثالث املؤهل 
الى دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل 
١ - ٣ في املرحلة اخلامسة والعشرين 
من الدوري احمللي. واشار رئيس بايرن 
ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه ان 
الهم االساسي للنادي الذي تلقى ثالث 
هزائم متتالية، هو «ايقاف السقوط»، 
مضيفا «اصبحت االيام الثمانية الكارثية 
خلفنا». واعتبر رومينيغيه ان النادي 
الباڤاري قدم اداء جيدا امام بوروسيا 
دورمتوند املتصدر رغم خسارته ١ - ٣، 
وكذلك في الشــــوط الثاني في نصف 
نهائي الكأس امام شالكه (٠ - ١)، مضيفا 

«لكن وصلنا فعال الى احلضيض».
  واكد رومينيغيه انه لن يتخذ حاليا 
اي قرار بشأن ڤان غال ألن االدارة متتلك 
اخلبرة الكافية لتدرك انه عليها االنتظار 

ملا بعد يوم املباراة.

 روكي مصاب بورم خبيث رومينيغيه: األيام الثمانية كارثية

 ميسي: أرسنال يخسر إذا هاجمنا

 سرقة وفد كازاخستان للتنس

 اعلـــن العب ريال بيتيس ميكي روكي خالل مؤمتر صحافي 
تبلل بدموع الصحافيني والالعب الشاب عن اصابته بورم خبيث، 
وأكد الالعب انه متفائل جدا، واضعا ثقته باجلهاز الطبي املساعد 
له. يذكر ان لدى روكي ١٥ يوما من الفحوصات لتحديد طريقة 

العالج التي يجب اتباعها. 

 أكد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة االسباني 
أن النزعة الهجومية لدى ارســــنال اإلجنليزي ســــتكون سببا في 
هزميته على ملعب «نو كامب» في إياب دور الســــتة عشر لدوري 
ابطال اوروبا. وأوضح ميسي (٢٣ عاما) للموقع االلكتروني لصحيفة 
«ميرور»: «نحتفظ بثقتنا في التأهل، شعرنا بإحباط شديد للهزمية 
في اجلولة االولى على ستاد اإلمارات، وشعرنا بأننا صنعنا فرصا 
كانت كافية مبنحنا الفوز». وتابع «لكن الوضع سيكون مختلفا في 
اسبانيا، لســــت متأكدا من أن ارسنال ميكنه اللعب بخطة دفاعية، 
وذلك سيترك مســــاحات كبيرة في نصف ملعبهم». وأشار ميسي 
«ال نسعى إلى تســــجيل هدف مبكر ثم اللعب بطريقة دفاعية، إذا 

سجلنا هدفا سنسعى لتسجيل املزيد».

 عاش املنتخب الكازاخستاني املشارك في بطولة كأس ديڤيز 
للتنس يوما حزينا ليس فقط بسبب اخلسارة أمام التشيك في 
منافسات الزوجي، بل أيضا لتعرض الفريق للسرقة. وذكرت وكالة 
األنباء التشـــيكية (شتيكا) امس أن لصوصا غامضني اقتحموا 
غرف الالعبني بالفندق وســـرقوا أجهزة حاســـب آلي محمولة، 

وأمواال، وأشياء أخرى بقيمة إجمالية ١٧ الف يورو.
  وأشـــارت الوكالة إلى أن العبي التنس ليسوا وحدهم الذين 
تعرضوا للسرقة، حيث طالت أيدي اللصوص ممتلكات مسؤولني 
باحتاد التنس التشـــيكي. وتعتقد إدارة الفندق أن أحد املقيمني 

األجانب بالفندق مسؤول عن عملية السرقة.

 بالتر لمعاقبة روني
 أكد السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) ان املبادئ التوجيهية في اللوائح جتيز 
الحتاد الكرة اإلجنليزي معاقبة واين روني مهاجم مان 
يونايتد بعد أن وجه دفعة بالكوع إلى جيمس مكارثي 
العب ويغان. وجلس بالتر بجوار ســــتيڤ بيرنستني 
رئيس االحتاد اإلجنليزي في مؤمتر صحافي لـ «فيفا» في 
ويلز وتناقش معه في هذه املسألة. وقال بالتر «ميكنهم 
التعامــــل مع األمر عبر جلنــــة االنضباط، ميكنهم 
فرض او تغيير قــــرار، إذا ذهبت البطاقة 
احلمــــراء او الصفــــراء لالعب عن 
طريق اخلطــــأ». وتابع «إذا 
وقعت حالــــة عنف بإمكان 
التدخل  االحتــــاد الوطني 
ومعاقبــــة الالعب، هناك 
حرية تصرف لالحتاد 

الوطني لكرة القدم». 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 إنجلترا (المرحلة الـ ٢٩) 

 أبوظبي الرياضية HD٣  ١١  بالكبول ـ تشلسي 

 إسبانيا (المرحلة الـ ٢٧) 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١  ديبورتيڤو الكورونا ـ ريال سوسييداد 


