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االثنني 21 مارس 2011

الم سعيد بتخطي عقبة فرايبورغالرياضية
أعرب العب بايرن ميونيخ فيليب الم عن سعادته بفوز فريقه على 
مضيفه فرايبورغ ليحيي آمال فريقه في التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل. وقال الم »كنا ندرك ان املباراة ستكون صعبة بعد 
خسارتنا يوم الثالثاء املاضي )أمام إنتر ميالن في دوري ابطال اوروبا(، 
لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وصنعنا العديد من الفرص وفي 
النهاية حققنا فوزا مستحقا«.

دورمتوند يفرط في الفوز على ماينتس.. وليل يحافظ على الصدارة

»دربي« مدريد »ملكي«.. وبرشلونة يواصل انتصاراته

اراد في الدقيقة الثامنة بعدما لعب 
ماريو غوتسه كرة من ركلة حرة 
قابلها املدافع الدولي االملاني ماتز 
هوملز برأسه واسكنها الشباك. 
وفي الشوط الثاني، عجز العبو 
دورمتوند ع���ن تعزيز تقدمهم 
فدفعوا الثمن خس���ارة نقطتني 
ادراك  حيث اس���تطاع ماينتس 
التع���ادل قبل دقيق���ة من نهاية 
الوقت االصلي بواسطة الكرواتي 
بيتار سليسكوڤيتش )89(. وصار 
رصيد بوروسيا دورمتوند 62 
نقطة مقابل 44 ملاينتس صاحب 

املركز اخلامس.

فرنسا

حافظ ليل عل���ى موقعه في 
الصدارة اس���بوعا جديدا بفوزه 
على مضيفه بريست الوافد اجلديد 
الى االض���واء 2 - 1 في افتتاح 
املرحلة الثامنة والعش���رين من 
الدوري الفرنسي. وفشل ليون في 
انتزاع املركز الثاني من ضيفه رين 
بعد التعادل 1 - 1. وفاز اوكسير 
على ضيفه سوشو 2 - 0. وافلت 
بوردو بطل املوسم قبل املاضي 
من خس���ارة كانت وشيكة امام 
مضيفه ڤالنسيان 2 - 2. وتعادل 
تولوز مع نيس 1-1، ولوريان مع 

سانت اتيان 0 - 0.

اهداف توتي في الدوري االيطالي 
الى 201 هدفا. ورفع روما رصيده 
الى 50 نقطة في املركز السادس 
بينما ارتفع رصيد فيورنتينا الى 

41 نقطة في املركز التاسع.
وأوقف باليرمو زحف ضيفه 
ميالن املتصدر بف���وزه عليه 
1-صفر، وفاجأ باليرمو ضيفه 
بهدف مبكر بعدما مرر جوليو 
ميلياتش���و كرة بال���رأس الى 
الروماني دورين غويان اكملها 
األخير بقدمه اليسرى في شباك 
احلارس سلفاتوري سيريغو 
)10(. ولم ينجح الفريق الزائر 
في التعويض خالل الدقائق ال� 
80 الباقية م���ن املباراة فمني 
بهزميته الرابعة هذا املوس���م 
والتي قد تفت���ح الطريق امام 
جاره انتر ميالن لتقليص فارق 
النقاط اخلمسة على الصدارة.

ألمانيا

تقاسم بوروسيا دورمتوند 
املتصدر وضيفه ماينتس نقاط 
املب���اراة بتعادلهما 1 - 1. فعلى 
ايدونا بارك«،  ملعبه »سيغنال 
فرط بوروسيا في فوز كان االقرب 
اليه بعدما ظل متقدما حتى الدقيقة 
االخيرة. واس���تعجل بوروسيا 
دورمتوند التسجيل وكان له ما 

تقلي����ص الفارق عبر اغويرو في 
الدقائق االخيرة )84(، ولم يكن 
ذلك كافيا فبقي سادس����ا برصيد 
42 نقطة. وفي مباراة اخرى، فاز 
ريال ماي����وركا على ضيفه ريال 
سرقس����طة 1 - 0. ورفع مايوركا 
رصيده ال����ى 38 نقطة مقابل 30 

لسرقسطة.

إنجلترا

فاز ايڤرتون على فوالم 2 - 1. 
ايڤرتون عبر االيرلندي  وتقدم 
شيموس كوملان مبتابعة رأسية 
لكرة عرضية وصلته من ليون 
اوسمان )36(. وفي الشوط الثاني، 
الفرنس���ي لويس ساها  اضاف 
اله���دف الثاني الصحاب االرض 
من ركلة ح���رة )49(، ثم قلص 
الفارق عب���ر االميركي  الضيف 
كلينت دميبسي بقذيفة من خارج 

املنطقة )62(.

إيطاليا

تعادل فيورنتينا مع روما 2 
� 2 أمس في املرحلة الثالثني من 
الدوري االيطالي، وسجل هدفي 
ادري���ان موتو )21(  فيورنتينا 
واليس���اندرو غاميرين���ي )34( 
بينما س���جل فرانسسكو توتي 
هدفي روما )27، 52( ليصل رصيد 

االصابة او املرض، وقلص مانو دل 
مورال الفارق اثر متريرة عرضية 
متقنة من ڤيكتور سانشيز انهاها 
في شباك احلارس ڤيكتور ڤالديس 

قبل دقيقتني من النهاية )88(.
ورفع برشلونة رصيده الى 78 
نقطة مقابل 73 لريال مدريد الذي 
لم يخسر في دربي العاصمة على 
ملعب جاره »ڤيسنتي كالديرون« 

منذ 1999.
وعاد ري����ال مدريد من ملعب 
»ڤيس����نتي كالدي����رون« معق����ل 
اتلتيكو مدري����د بالفوز والنقاط 
الثالث وجنح����ت خطة مورينيو 
فسجل العبوه هدفني في الشوط 
االول عبر الفرنسي كرمي بنزمية 
بعد مناولة م����ن خضيرة انهاها 
بطريقة رائعة في شباك دي خيا 
)11(، ثم اضاف االملاني مس����عود 
اوزيل الهدف الثاني بكرة من داخل 
املنطقة اصابتها يد احلارس دون ان 
متنع دخولها مرماه )30(. وحدت 
اخلطة ايضا من تخفيف الضغط 
الهجومي لصاحب االرض وتكفل 
احلارس الدولي ايكر كاس����ياس، 
الذي لم ي����ذق طعم الهزمية على 
ملعب »ڤيسنتي كالديرون«، بإبعاد 
على االقل كرتني خطرتني الغويرو 
)21( ورييس )27(. وفي الشوط 
الثاني، جنح اصحاب الضيافة في 

فاز برشلونة املتصدر وحامل 
اللقب على ضيفه خيتافي 2 - 1، 
وريال مدريد الثاني ووصيف البطل 
على جاره اتلتيكو مدريد بالنتيجة 
ذاتها في افتتاح املرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري االسباني 
لكرة القدم اول من امس. في املباراة 
االولى على ملعبه نوكامب، افتتح 
التسجيل في  الكاتالوني  الفريق 
وقت مناسب عبر املدافع الدولي 
البرازيلي دانيال الڤيس الذي حقق 
م����ا عجز عنه املهاجم����ون بعدما 
الكرة خارج املنطقة من  وصلته 
ركلة ركنية اطلقها بقوة فعانقت 
الشباك )17(. وظلت املراوحة في 
املكان طوال الشوط االول واستمر 
الكر والفر في بداية الثاني الى ان 
متكن الفريق احمللي من مضاعفة 
غلت����ه وتعزيز تقدمه بواس����طة 
بويان كركيتش الذي لعب اساسيا 
من البداية بسبب غياب عدد من 
املهاجمني بداعي االصابة، والذي 
انهى لعبة مشتركة مع االرجنتيني 
ليونيل ميسي في الشباك )50(. 
وسجل كركيتش )20 عاما( الذي 
حل محل بيدرو هرنانديز املصاب 
هدفه رقم 100 مع برشلونة. وتأثر 
خ����ط دفاع برش����لونة في غياب 
كارليس بويول والفرنسي اريك 
ابيدال والبرازيلي مكسويل بداعي 

)رويترز( مهاجم ريال مدريد كرمي بنزمية يواصل تألقه وهز الشباك أمام أتلتيكو مدريد  )رويترز( فرحة العبي برشلونة دانيال الڤيس وبويان كركيتش بهدف فريقهما األول في مرمى خيتافي 

)أ.ف.پ( لكمات متبادلة بني ڤيتالي كليتشكو وأودالنيير سوليس  مدرب إجنلترا فابيو كابيللو أعاد شارة القيادة ملدافع تشلسي املتألق جون تيري

احتفظ املالكم االوكراني ڤيتالي كليتشكو 
بلقب بطل العالم للوزن الثقيل حسب تصنيف 

املجلس العاملي بفوزه بالضربة القاضية على 
متحديه الكوبي اودالنيير سوليس في اجلولة 

االولى من املباراة التي اقيمت اول من امس في 
مدينة كولن االملانية. وحقق كليتشكو ـ الذي 
سيبلغ االربعني من العمر في يوليو املقبل ـ 

فوزه الثاني واالربعني في 45 مباراة وهو دافع 
بنجاح للمرة الرابعة عشرة عن لقب عاملي. 

وقبيل نهاية اجلولة االولى، اصاب كليتشكو 
بلكمة »مؤذية« على الوجه خصمه الذي ترنح 

واتكأ على قدمه اليسرى لتحقيق توازن جسدي 
فأصيب في ركبته لدى سقوطه على االرض. 

وقال كليتشكو الذي اراد من خالل هذه املباراة 
اسكات منتقديه لكبر سنه الذين بدأوا حملتهم 

ضده بعد فوزه بالنقاط على االميركي املتواضع 
شانون بريغز في اكتوبر املاضي »لقد اصيب 
في وسط وجهه. انها لكمة قوية ولم تعد لديه 

العزمية على اكمال املباراة«. من جانبه، فسر 
سوليس )30 عاما( بطل اوملبياد اثينا 2004 

وبطل العالم 3 مرات في فئة الهواة، »لقد اصبت 
بأذى عندما سقطت على االرض. انها امور 

حتصل في عالم املالكمة«، مشيرا الى انه لم 
يخسر في 17 مباراة سابقة في فئة احملترفني.
يعد كليتشكو أول أوروبي في التاريخ يصبح 
بطال للعالم باملالكمة في الوزن الثقيل من بني 

احملترفني حسب املجلس العاملي للمالكمة. 
وهو حامل شهادة الدكتوراه في علم الرياضة.. 
وبطل أوكرانيا، وحامل »وسام االستحقاق« من 

الدرجة الثالثة و»وسام الشجاعة« من الدرجة 
االولى. واهتم كليتشكو األكبر في البداية 

برياضة »الكيك بوكسينغ« وحقق جناحا كبيرا 
في هذا املجال، حيث أحرز لقب بطل العالم 6 
مرات )مرتني بني الهواة و4 مرات في صفوف 

احملترفني(. وفي الوقت نفسه مارس كليتشكو 
رياضة املالكمة وحقق ايضا جناحات.

استعاد قائد فريق تشلسي جون تيري شارة 
قيادة املنتخب اإلجنليزي بشكل دائم وفوري، 

بناء على تعليمات من اإليطالي فابيو كابيللو 
املدير الفني للفريق مساء اول من امس. 

ونقلت صحيفة »غارديان« عن كابيللو قوله 
»لقد كان تيري هو خياري االول عندما قررت 
حاجتي إلى قائد دائم، لم تعجبني الطريقة التي 

تداولت بها شارة القيادة خالل املباراة التي 
جرت في كوبنهاغن الشهر املاضي، ورأيت 

االمر محبطا له هو اآلخر، اعتقد ان عاما من 
العقاب امر كاف«. وكان كابيللو في حاجة 

إلى اتخاذ قرار حول شارة القيادة ألن ريو 
فرديناند وستيڤن جيرارد اللذين تداوال شارة 
القيادة مؤخرا فيما بينهما، لن يكونا جاهزين 
للمشاركة في املباراة أمام ويلز في التصفيات 

املؤهلة لنهائيات كأس األمم االوروبية )يورو 
2012( يوم السبت املقبل، وقد ال يتمكن 

فرديناند من املشاركة مرة اخرى في املوسم 

احلالي بسبب اإلصابة مما دفع كابيللو للبحث 
سريعا عن القائد املناسب وهو ما وجده في 
تيري. وأوضح كابيللو انه الشخصية االبرز 
داخل غرفة خلع املالبس، إنه يرتكب بعض 

االخطاء ولكن من الطبيعي ان يرتكب البشر 
بعض االخطاء، اعتقد أنه تعلم من أخطائه 

والالعبون اآلخرون يحترمونه. وعاد فرديناند 
إلى دور القائد االحتياطي فيما يحل جيرارد 

في املركز الثالث في تداول الشارة. وأشاد 
كابيللو بأداء تيري خالل فترة جتريده من 
شارة قيادة املنتخب اإلجنليزي »جون لعب 
دون شارة القيادة، ولكن في كل مرة شارك 
فيها كان قائدا داخل امللعب، وقائدا في غرفة 
خلع املالبس«. وأشار »لقد كان جيدا حقا في 
كل وقت، معجب للغاية بجون تيري خالل الـ 
12 شهرا التي لم يحمل فيها شارة القيادة«. 

وأملح الى »انه كما هو طوال الوقت، إنه العب 
قائد بالفطرة، هذا امر مهم للغاية«.

كليتشكو يحتفظ بلقب
الوزن الثقيل للمجلس العاملي

كابيللو يعفو عن تيري ويعيد له
شارة قيادة »األسود الثالثة«

فيرغسون يشيد بإصرار العبيه

ڤينغر يلقي باللوم على سوء األرضية

إصابة رونالدو وكارڤاليو

أشاد سير أليكس فيرغسون املدير الفني لفريق مان يونايتد 
اإلجنليزي بالروح املعنوية لالعبي الفريق بعد الفوز الثمني 
على ضيفه بولتون.ووسع مان يونايتد الفارق الذي يتفوق به 
على أرسنال، أقرب منافسيه على صدارة جدول املسابقة، إلى 
خمس نقاط. وقال فيرغسون »لم نقدم األداء الراقي متاما ولم 
نقدم أفضل مستوياتنا في هذه املباراة ولكننا لم نستسلم. 
هذه هي الش���خصية التي يتس���م بها مان يونايتد. ال توجد 
هذه الش���خصية في أي ناد آخ���ر بإجنلترا. نتميز بحرصنا 

وإصرارنا على انتزاع النجاح من موقف منته«.

ألقى املدرب الفرنس���ي ارسني ڤينغر املدير الفني لفريق 
أرس���نال اإلجنليزي باللوم في تعادله مع مضيفه ويس���ت 
بروميتش ألبيون على س���وء أرضية امللعب. وقال ڤينغر 
»أرضية امللعب كانت س���يئة للغاية بالنسبة لنا وكان من 
الصعب أن منرر الكرة بأقصى سرعة لدينا. لذلك، كان حسم 
اللقاء متوقفا على شخصية الالعبني والهدوء وأظهرنا الكثير 

في ذلك اإلطار«.

خرج الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وريكاردو 
كارڤاليو العبا ري���ال مدريد من مباراة الفريق أمام مضيفه 
أتلتيكو مدريد وهما يعانيان اإلصابة. وقالت صحيفة »ماركا« 
إن رونالدو، الذي شارك وهو غير مكتمل الشفاء جراء إصابة 
سابقة، أنهى املباراة وهو يعاني من تورم في العضلة اخللفية 
للفخ���ذ، أما كارڤاليو فأصيب بتم���زق في العضلة اخللفية 
للس���مانة. ومن املقرر أن يخض���ع الالعبان لفحوص طبية 

بغرض الكشف عن مدى إصابتيهما.

أعرب ح���ارس مرمى نادي ريال مدريد اإلس���باني إيكر 
كاسياس عن رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على أتلتيكو 
مدريد في »دربي« العاصمة اإلس���بانية. ومع مرور 12 عاما 
دون أن يتمكن أتلتيكو مدريد من حتقيق أي فوز على ريال 
مدريد، قال حارس املنتخب اإلسباني في تصريحات نقلتها 
صحيفة »أس«: »يوما ما سيحققون الفوز. أمتنى أن يتأخر 
ذلك اليوم بأكبر قدر ممكن«. وأضاف كاس���ياس الذي تألق 
ف���ي الذود عن مرماه »لقد ضغط���وا علينا كثيرا، ورمبا لم 
تكن النتيجة عادلة. إننا نعاني من كثرة املباريات«. وأعرب 
كاسياس عن س���عادته باحلالة الرائعة التي مير بها حاليا 
زميله املهاجم الفرنسي كرمي بنزمية بعد بدايته املتواضعة 
مع النادي امللكي »إنه متألق والبد من االس���تفادة من ذلك. 

لقد حدث له تغير جذري، ونحن سعداء بذلك«.

كاسياس: فوزنا على أتلتيكو
قد يكون ظاملًا

متفرقات عاملية
٭ يتردد احلارس خوسيه مانويل ريينا في تأكيد والئه 

لليڤربول اإلجنليزي، مشيرا إلى أن فريقه قد ال يكون قادرا 
على التأهل إلى دوري ابطال اوروبا في املوسم املقبل.

٭ احتفظ الكمار بطل املوسم قبل املاضي باملركز الرابع اثر 
فوزه على ضيفه فيتيسش ارنهم 3 - 1 في افتتاح املرحلة 

الثامنة والعشرين من الدوري الهولندي.
٭ فاز سان انطونيو سبيرز حامل اللقب على ضيفه 

تشارلوت بوبكاتس 109 - 89، وبوسطن سلتيكس على 
مضيفه نيو اورليانز هورنتس 89 - 85، وميامي هيت 

على ضيفه دنڤر ناغتس 103 - 98 في دوري كرة السلة 
االميركي للمحترفني.

٭ بلغ االسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش 
املصنفان اول وثالثا على التوالي املباراة النهائية من دورة 

انديان ويلز االميركية.
٭ يرى االيطالي روبرتو مانشيني املدير الفني ملانشستر 

سيتي اإلجنليزي أن مهاجمه اإليطالي الشاب ماريو بالوتيلي 
يدمر شهرته ومظهره، وطالبه بأن يكون أكثر انضباطا 

خالل مسيرته الكروية.
٭ دخل االملاني يورغن كلوب املدير الفني لبورسيا 

دورمتوند في مشادات قوية مع املدير الفني ملاينتس 
توماس توشيل عقب انتهاء املباراة. وقال كلوب »لقد شاهد 

اجلميع سوبوتيتش ساقطا على االرض وكان العبو ماينتس 
يحتفلون بالهدف، البد ان يكون هناك بعض اخلجل«.

تعادل روما مع 
فيورنتينا.. وباليرمو 

يفرمل ميالن

مورينيو لرونالدو: اصمت

نشرت صحيفة »ماركا« املدريدية ان مدرب ريال مدريد 
جوزيه مورينيو أمر مهاجم الفريق كريس���تيانو رونالدو 
بالصمت، جاء ذلك بعد تس���جيل اله���دف الثاني لريال في 
مرمى أتلتيكو مدريد حيث اشتكى كريستيانو إلى احلكم عن 
ركلة جزاء لم متنح، في الوقت الذي كان يحتفل مع زمالئه 
بهدف مسعود أوزيل. وأضافت صحيفة »ماركا« أن املدرب 
البرتغالي انتبه لسلوك رونالدو اخلاطئ، حيث تلفظ بكالم 
غي���ر الئق للحكم فرناندو تيكس���يرا، فطلب منه مورينيو 

الصمت مشيرا له بإصبعه على فمه.

مورينيو يطلب من رونالدو الصمت خالل املباراة


