 38رياضة

االثنني  21آذار  2011العدد 1368

البرازيلي
دافيد لويز
بعد تسجيله
الهدف األول
لتشلسي أمام
مانشستر
سيتي (سانغ
تان ــ أ ب)

الرياضة الدولية

مانشستر يونايتد
وليل يبتعدان وصدارة
ميالن في خطر
ّ
عزز مانشستر يونايتد صدارته في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم،
ومثله فعل ليل في فرنسا ،بينما واصل برشلونة وريال مدريد النسج على
املنوال عينه في الدوري اإلسباني .أما في إيطاليا ،فقد تلقى ميالن صدمة
بخسارته أمام باليرمو
اق �ت �ن��ص م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د فوزًا
م� � �ت � ��أخ� � �رًا ع � �ل � ��ى ض � �ي � �ف� ��ه بولتون
 ،0-1ج �ع �ل��ه ي �ب �ت �ع��د ب �خ �م��س نقاط
ف��ي ال �ص��دارة ،بعد املرحلة ال�ـ  30من
ال� ��دوري اإلن �ك �ل �ي��زي .وس �ج��ل الهدف
البلغاري ديميتار برباتوف (.)88
واستغل «الشياطني الحمر» بطريقة
م�ث��ال�ي��ة تعثر أرس �ن��ال امل�ف��اج��ئ على
أرض وس � � ��ت ب ��روم� �ي � �ت ��ش ألبيون
بتعادلهما  .2-2سجل لألول الروسي
أن� � ��دري أرش ��اف�ي�ن ( )70والهولندي
روب � ��ن ف ��ان ب �ي��رس��ي ( ،)78وللثاني
س�ت�ي�ف��ن ري ��د ( )3وال �ن �ي �ج �ي��ري بيتر
أوديموينغي (.)58
وق��اد الثنائي البرازيلي داف�ي��د لويز
ورام�ي��ري��س فريقهما تشلسي حامل
ال�ل�ق��ب ال ��ى خ�ط��ف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث من
ضيفه مانشستر سيتي بفوزه عليه
 ،0-2بتسجيلهما ه��دف��ي ال�ل�ق��اء في
الدقيقتني  79و.90
وهنا نتائج املباريات األخرى:
توتنهام  -وست هام 0-0
استون فيال  -ولفرهامبتون 1-0
بالكبيرن  -بالكبول 2-2
س�ت��وك سيتي  -ن�ي��وك��اس��ل يونايتد
0-4
ويغان اثلتيك  -برمنغهام 1-2
إفرتون  -فوالم 1-2
سندرالند  -ليفربول 2-0
وهذا ترتيب فرق الصدارة:
 -1مانشستر يونايتد  63نقطة من
 30مباراة
 -2ارسنال  58من 29
 -3تشلسي  54من 29
 -4مانشستر سيتي  53من 30
 -5توتنهام  49من 29

إسبانيا
حقق برشلونة املتصدر وحامل اللقب
ومالحقه املباشر ريال مدريد فوزين
متشابهني ،األول على ضيفه خيتافي
 ،1-2وال �ث��ان��ي ع�ل��ى ج ��اره ومضيفه
اتلتيكو مدريد  1-2أيضًا ،في املرحلة
الـ  29من الدوري اإلسباني.
ف ��ي امل � �ب� ��اراة األول� � � ��ى ،س �ج��ل للفائز
البرازيلي دان��ي ألفيش ( )17وبويان
كركيتش ( ،)50وللخاسر مانو (.)88
وف��ي الثانية ،سجل ل��ري��ال الفرنسي
كريم بنزيما ( )11واألمل��ان��ي مسعود
أوزي��ل ( ،)32والتلتيكو األرجنتيني
سيرجيو أغويرو (.)86
وخ �س��ر فالنسيا امل��رك��ز ال�ث��ال��ث بعد
س�ق��وط��ه ام ��ام ض�ي�ف��ه إش�ب�ي�ل�ي��ة ،1-0
س�ج�ل��ه ال �ك��روات��ي إي �ف��ان راكيتيتش
(.)70
وهنا النتائج األخرى:
مايوركا  -سرقسطة 0-1
ديبورتيفو ال كورونيا  -ليفانتي -0
1
ملقة  -اسبانيول 0-2
راسينغ سانتاندر  -ريال سوسييداد
1-2
سبورتينغ خيخون  -امليريا 0-1
هيركوليس  -أوساسونا 4-0
أتلتيك بيلباو  -فياريال 1-0
ترتيب فرق الصدارة:
 -1برشلونة  78من 29

 -2ريال مدريد  73من 29
 -3فياريال  55من 29
 -4فالنسيا  54من 29
 -5اسبانيول  43من 29

في إسبانيا

إيطاليا
عانى ميالن املتصدر خسارته الرابعة
ه ��ذا امل��وس��م ب�س�ق��وط��ه أم ��ام مضيفه
ب��ال�ي��رم��و  ،1-0ف��ي امل��رح�ل��ة ال �ـ  30من
ال ��دوري اإلي�ط��ال��ي ،سجله الروماني
دورين غويان (.)10
ّ
وق ��ل ��ص إن �ت��ر م �ي�لان��و ح��ام��ل اللقب
الفارق الى نقطتني رغم فوزه الخجول
ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه ل �ي �ت �ش��ي  ،0-1سجله
الروماني دورين غويان (.)10
وهنا النتائج األخرى:
التسيو  -تشيزينا 0-1
فيورنتينا  -روما 2-2
بولونيا  -جنوى 1-1
يوفنتوس  -بريشيا 1-2
اودينيزي  -كاتانيا 0-2
سمبدوريا  -بارما 1-0
باري  -كييفو 2-1
نابولي – كالياري 1-2
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ميالن  62من 30
 -2انتر ميالن  60من 30
 -3نابولي  59من 30
 -4اودينيزي  56من 30
 -5التسيو  54من 30

فرنسا

ّ
ع � ��زز ل �ي��ل ص ��دارت ��ه ب �ع��د امل��رح �ل��ة الـ
 28م��ن ال � ��دوري ال�ف��رن�س��ي إث ��ر فوزه
ال �ع��زي��ز ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه ب��ري �س��ت .1-2
س �ج ��ل ل �ل �ف��ائ��ز ال� �ع ��اج ��ي جرفينيو
( )39وال�س�ن�غ��ال��ي م��وس��ى س��و (،)53
وللخاسر بنوا لوسوامييه (.)18
وانتهت القمة التقليدية بني مرسيليا
ح��ام��ل ال �ل �ق��ب وض �ي �ف��ه ب��اري��س سان
ج�ي��رم��ان ب�ف��وز ال�ف��ري��ق ال�ج�ن��وب��ي -2
 .1س �ج��ل ل �ل �ف��ائ��ز ال� ��ذي ص ��ار ثانيًا،
االرجنتيني غ��اب��ري��ال هاينتزه ()16
والغاني أندريه أيوو ( ،)35وللخاسر
كليمان شانتوم (.)27
وهنا النتائج األخرى:
أوسير  -سوشو 0-2
مونبلييه  -لنس 4-1
تولوز  -نيس 1-1
فالنسيان  -بوردو 2-2
لوريان  -سانت اتيان 0-0
ليون  -رين 1-1
موناكو  -نانسي 1-0
كاين  -أرل افينيون 0-2
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ليل  55من 28
 -2مرسيليا  51من 28
 -3رين  50من 28
 -4ليون  49من 28
 -5باريس سان جيرمان  45من 28

أملانيا
أه ��در ب��وروس �ي��ا دورت �م��ون��د النقاط
مجددًا من دون أن يؤثر هذا األمر في
ص��دارت��ه ،وذل ��ك إث��ر ت�ع��ادل��ه وضيفه
ماينتس  ،1-1ف��ي امل��رح�ل��ة ال �ـ  27من
ال��دوري األمل��ان��ي .سجل ل�لأول ماتس

سيغيب النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو مجددًا
عن فريقه ريال مدريد بني
أسبوعني وثالثة أسابيع
بعد تجدد اإلصابة في
فخذه اليسرى ،بحسب ما
أعلن النادي امللكي أمس.
وقد لعب رونالدو أساسيًا
في مباراة السبت أمام
اتلتيكو مدريد قبل أن
يترك امللعب في الدقيقة
ليكتشف األطباء
،72
ّ
بعدها تجدد إصابته.
وسيغيب رونالدو ،الذي
سجل  27هدفًا في الدوري
هذا املوسم ،عن املباراة
املقبلة لريال في الدوري
أمام سبورتينغ خيخون ،كما
أن مشاركته أمام توتنهام
هوتسبر في ذهاب الدور
ربع النهائي من دوري أبطال
أوروبا في الخامس من
الشهر املقبل غير مرجحة.

أصبح إنتر ميالنو على بعد
نقطتين فقط من ميالن قبل
الموقعة الحاسمة بينهما
األسبوع المقبل
تجاوز فرانشيسكو توتي حاجز
الـ  200هدف في الدوري بعدما
سجل ركلتي جزاء أمام فيورنتينا

هاملس ( ،)8وللثاني الكرواتي بيتار
سليسكوفيتش (.)89
وع� ّ�م��ق باير ليفركوزن الوصيف من
ج � ��راح ض �ي �ف��ه ش��ال �ك��ه وه ��زم ��ه ،0-2
سجلهما السويسري إيرين ديرديوك
( )19وكريستوف ميتسلدر ( 27خطأ
في مرماه).
وح�ق��ق ب��اي��رن ميونيخ ح��ام��ل اللقب
وراب � � ��ع ال �ت��رت �ي��ب ف � ��وزًا ص �ع �ب��ًا على
مضيفه فرايبورغ  .1-2سجل لبايرن
م��اري��و غوميز ( )9والفرنسي فرانك
ريبيري ( ،)88ولفرايبورغ السنغالي
بابيس سيسيه ( ،)17الذي أهدر ركلة
جزاء قبلها بثالث دقائق.
وهنا النتائج األخرى:
ب � � ��وروس� � � �ي � � ��ا م � ��ون� � �ش� � �ن� � �غ �ل��ادب � ��اخ -
كايزرسالوترن 1-0
هامبورغ  -كولن 2-6

هانوفر  -هوفنهايم 0-2
نورمبرغ  -فيردر بريمن 3-1
اينتراخت فرانكفورت  -سانت باولي
1-2
شتوتغارت  -فولسبورغ 1-1
ترتيب فرق الصدارة:
 -1بوروسيا دورتموند  62من 27
 -2باير ليفركوزن  55من 27
 -3هانوفر  50من 27
 -4بايرن ميونيخ  48من 27
 -5ماينتس  44من 27

هولندا
ل� ��م ي� �ط ��رأ أي ج ��دي ��د ع �ل ��ى صدارة
ال� � � ��دوري ال� �ه ��ول� �ن � ّ�دي ب �ع��د املرحلة
ال �ـ  ،28إث ��ر ف ��وز ك ��ل م��ن ب��ي أس في
أي �ن ��ده ��وف ��ن امل �ت �ص ��در ع �ل��ى ضيفه
أوت��ري�خ��ت  ،0-1سجله عثمان بقال

