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لندن/الوكاالت
أجل مـانشـستر يـونايتـد تتويج تـشلسي
واحتفاظه باللقب للموسم الثاني على
الـتــــوالـي، اسـبــــوعــــا آخـــــر بفـــــوزه علــــى
مضـيفه توتـنهام 2-1 يف افـتتاح املـرحلة
اخلـــــــامـــــســـــــة والــثـالثــني مــن الـــــــدوري

االنكليزي لكرة القدم.
وقـاد املهـاجم الـدولي االنكلـيزي الـشاب
وايـن روني مانشسـتر يونايـتد الى الفوز
بــتــــــسجـــيلـه الهــــــدفـــني )8 و36( رافعــــــا
رصـيـــده الـــشخــصـي الـــى 16 هـــدفـــا يف
املـــــركـــــز الـــــرابـع علــــــى الئحـــــة تـــــرتــيــب
الهـدافني، ورصيـد فريـقه الى 79 نقـطة
مـقابل 88 لـتشلـسي املتـصدر الـذي هزم
ضـيـفه ايفــرتـــون 3-صفــر، فـيـمـــا سجل
جيرماين جيناس )53( هدف توتنهام.

ولـم يعــــد يف وسع تـــشلــسـي الـــذي كـــان
بحــــاجــــة الــــى الفــــوز مقــــابـل تعــــادل او
خسارة مطارده،  سوى الصبر واالنتظار
حــتـــــى 29 احلـــــالــي حــيــث يـــســتــضــيف
مـانـشــستـر يـونــايتـد بـالــذات يف مبـاراة
احلسم النهائي ضمن املرحلة السادسة
والــثالثــني، علـمــــا بــــان فــــارق االهــــداف
سـيـصـب يف مــصلحـته حـتــى لــو خــســر
مباريـاته الثالث االخيرة وفاز مانشستر

يونايتد فيها جميعا.
يذكر ان نهاية االسـبوع احلالي ستشهد
اقامـة مباراتـي الدور نصف الـنهائي من
مـــســــابقــــة كــــأس انـكلـتــــرا حـيـث يـلعـب
تـشلــسي مـع ليفـربــول، وميـدلـزبــره مع
وسـت هـــــام اللـــــذيـن الــتقـيـــــا الـيـــــوم يف

الدوري وفاز االول 2-صفر.
ويبـدو مانشـستر يـونايتـد مصممـا على
االستمرار يف الـصراع حتى النهاية رغم
اقـتـنـــــاعه بـفقـــــدان فـــــرصــته يف احـــــراز
الـلـقــب بـعـــــــد الــتـعـــــــادل الـــــسـلــبــي مـع
سـنـــــدرالنـــــد صـــــاحـب املـــــركـــــز االخـيـــــر

االسبوع املاضي.

الــــــــــدوري االنــكـلــــيــــــــــزي

 مانشسرت يونايتد يؤجل تتويج تشليس اسبوعاً آخر
كـارسلي الـذي انقـض بعنف علـى الكـرة
فــاصــاب قــدمـي دروغبــا ونـــال احلمــراء

بعد مرور دقيقتني متاما.
واضـــــاف دروغـبـــــا الهـــــدف الـثـــــانـي مـن
مـتــــابعــــة رأسـيــــة رائعــــة لـكــــرة نفــــذهــــا
المبارد من الركنيـة فاستقرت يف سقف
الــزاويـــة اليـمنــى للـشـبكــة )62( معـلنــة
الهــــــدف الــثــــــانــي عــــشــــــر لـلعــــــاجــي يف

البطولة.
وسـجل تـــشلــسـي هـــدفـــا ثـــالـثــــا بعـــد 3
دقـــائق بـــواسـطـــة جـــو كـــول بـــديل روبـن
الغــاه احلـكم بــداعـي التــسلل الـــذي لم
يكـن له اي وجود، واطـاح دروغبـا بالـكرة
وهــــو داخل املـنــطقــــة دون رقــــابــــة )69(،
وحـصل تــشلــسـي علـــى ركلــة حــرة غـيــر
مبــاشــرة داخـل املنـطقــة عنــد خـط ال6
امـتـــار بعــدمــا اعــاد الــدفـــاع الكــرة الــى
حــــارسـه فحـــــرك العــــاجـي الـكــــرة الــــى
المبــارد الــذي قــذفهــا بقــوة ارتـــدت من
الدفاع الذي سد باب املرمى الى الغاني
مــيـكــــــايل ايــــســيــــــان فحـــــاور مــــــدافعــني
وقــذفهــا بقــوة مــسجال الهـــدف الثـــالث

لفريقه )74(.
وفــاز ميـدلـزبــره علـى ضـيفـه وست هـام
بهـــدفـني نـظـيفــني للهـــولـنـــدي جـيـمـي
فلـــويـــد هـــاسلـبــــانك )41( الــــذي سجل
هــــدفه العـــاشـــر، وااليـطـــالـي مـــاسـيـمـــو

ماكاروني )57 من ركلة جزاء(.
وقلـب نـيـــوكـــاسل تخـلفه امـــام مـضــيفه
سنـدرالنـد بهـدف جلـاسنت هـويت )32(
الــــى فــــوز كـبـيـــــر 4-1 بعـــــد ان سجـل له
مـايكل شـوبـرا )60( والـن شيـرر )61 من
ركلـة جـزاء( والفـرنـسي شـارل نـزوغـبيـا

)66( واالسباني البرتو لوكي )87(.
وحـقق تـــشــــارلـتــــون فــــوزا صعـبــــا علــــى
ضيفه بورتسـموث بهدفني لـبراين هيوز
)86( وداريـــن بـــنـــت )83( الـــــــــذي سـجـل

هدفه السابع عشر يف املركز الثالث.

 وسجل روني الهدف االول بعد عرضية
مـتقـنـــة مـن الـبـــرتغـــالـي كـــريــسـتـيـــانـــو
رونــــالــــدو اثــــر هجـمــــة مــــرتــــدة قــــادهــــا
الهــــولـنــــدي رود فــــان نـيـــســتلــــروي )8(،
والثــانـي بعــدمــا اسـتغل خـطــأ دفـــاعيــا
فادحـا ارتكبه الكوري اجلنـوبي لي يونغ

بيو )36(.
وقلـص جـيـنـــاس الفـــارق بعـــدمـــا فــشل
دفـاع مـانـشـستـر يف ابعـاد كـرة مـرفـوعـة
من ركلــة ركنيـة )53( دون ان يتـمكن مع
زمـالئه مـن رد اخلـــســــارة عـن فــــريـقهـم
صـاحب املركـز الرابع )61 نقطـة( بفارق
4 نقــــاط امــــام ارسـنــــال الــــذي تــــأجلـت
مبــاراته مع مـضـيفه مـانـشــستــر سيـتي
الـى 4 ايـار بـسـبب خــوضه ذهـاب نـصف
نهـائي دوري ابطـال اوروبا ضـد فيـاريال
االسـبــانـي االربعــاء، وهــو ميـلك مـبــاراة

مؤجلة اخرى ايضا.
ويف املباراة الثانـية، سيطر تـشلسي على
النـمجــريــات متــامــا منــذ البــدايــة وهــز
شـــبــــــــاك ضـــيـفـه الول مــــــــرة بـعــــــــدمــــــــا
استخلص العاجي ديدييه دروغبا الكرة
عـنـــد خـط مـنـتـصـف امللعـب وســـار بهـــا
خطــوات واعطـاهـا الـى فـرانـك المبـارد
الـذي سـددهــا بيـمنـاه زاحفــة من قـوس
املـنطقـة فـاستقـرت علـى ميني احلـارس
ريتـشــارد رايـت )28( رافعـــا رصيــده الــى

16 هدفا فتساوى مع روني.
وقـــــــدم الـــــــربـــــــاعــي المــبـــــــارد ودروغــبـــــــا
والهـــولـنـــدي اريـني روبـن واالرجـنـتـيـنـي
هـــرنـــان كـــريــسـبـــو حملـــات فـنـيــــة رائعـــة
وهـددوا مـرمـى رايت مـرات عـدة وبـشكل
مـبــاشــر قـبل ان يــطلق االسـتــرالـي تـيـم
كــاهيل قـذيفــة بعيـدة املـدى كـادت تــأتي
بالـتعادل لكنهـا مالت قلـيال عن الهدف

.)44(
ويف الـــشــــوط الـثــــانــي، صعـبــت مهـمــــة
ايفرتون بـالتعويض خلـروج مدافعه لي

الدوحة-روتيرز
اعلـنت ادارة نـادي الـريــان القطـري
لكرة القـدم اقالـة املدرب اجلـزائري
رابح مــــــاجــــــر مــن مــنـــصــبـه بعــــــد
اخلــســـارة الـتـي مـنـي بهــــا الفــــريق
امـام الـسـد صفـر-2 يف ذهـاب كـأس

ولي العهد.
وقــــال الـــشــيخ عـبــــد الــــرحـمـن بـن
مبـارك ال ثــاني رئيـس جهـاز الكـرة
يف الــــريــــان يف تــصــــريـح صحــــايف:
"قـــــدم الالعـبــــون مـــــا طلــبه مــنهـم
املــدرب الــذي جلــأ الــى خـطــة لـعب
غـيــــر سلـيـمـــة تــسـبـبـت يف خــســـارة

املباراة".
وكلفت ادارة الريان الفرنسي ارنس
لوزانو لتسلم مهمة تدريب الفريق
عـلـــــــى ســبــيـل االعـــــــارة مــن نـــــــادي
السـيلية، علـى ان يتسلـم البرازيلي

الريان يقيل املدرب اجلزائري ماجر
سيـسـليــو مـســاعــد لــوزانــو تـــدريب
االخـيـــر اسـتعـــدادا ملـبـــاريـــات كـــأس

امير قطر.
وقــد اثــار مــاجــر مــوجــة غـضـب يف
الــــريــــان التـبـــــاعه سـيــــاســـــة ابعــــاد
الـنجـوم عـن التـشكـيلـة الــرئيــسيـة
وتعـــديالته غـيــر املـــوفقــة واشـــراكه
عددا من العبيه يف غير مراكزهم.
ومـن نـــاحـيـــة ثـــانـيـــة، اكـــد املـــدرب
اجلـديـد لـوزانـو بـان فـرصـة الـريـان
مـا زالت قـائمـة للتـأهل الـى نهـائي
كــأس ولـي العهـــد فال يــزال هـنــاك
شوط ثـان من خالل مبـاراة االياب
يــــــوم االربعــــــاء املقـــبل وال يـــــوجـــــد
مسـتحيل يف كـرة القـدم، خصـوصـا
ان الريـان يتمـتع بوجـود نخبـة من
الالعــبـــني احمللــيــني واحملــتــــــرفــني

يساندهم اكبر جمهور محلي.

بغداد - املدى الرياضي
اعلـن امني سـر االحتـاد العــراقي لكـرة القـدم ان االحتـاد االردنـي طلب اقـامـة
مبـاراة وديــة بني املـنتخـبني العـراقـي واالردني يـدخل يف اطــار استعــداداتهمـا

جلوالت تصفيات اسيا املقبلة.
واوضح عـبــاس ان اجلــانـب االردنـي وعلـــى خلفـيــة اجـتـمــاع رئـيــس االحتــاد
العراقي حـسني سعيد ونظـيره االردني فادي زريقـات اتفقا على مـوعد املباراة

يف الثامن والعشرين من آب املقبل.
وسـيخوض مـنتخبنـا الشبـابي لقـاء وديا مع االردن يف اطـار التحضيـرات الى

نهائيات آسيا املقررة يف الهند حسبما اعلنه ايضا السيد عباس.
وسيلتقي املنتخبان يف النصف الثاني من تشرين االول القادم يف عمان.

يذكر ان املنتخـب العراقي للشبـاب سيلعب ضمن اجملمـوعة االسيويـة الرابعة
الـى جـانب مـنتخبـات السعـوديـة ومـاليـزيـا وفـيتنـام يف حني يخـوض املـنتخب
االردنـي مبــاريــاتـه ضمـن اجملمــوعــة االولــى الـتي تــضم حــامل اللـقب كــوريــا

اجلنوبية ومنتخب البلد املضيف وقيرغستان.
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العراق واألردن وديا 
ن يف آب املــقـــــبــل يف عـــــماّ

بون-اف ب
تـــصـــــدر بـــــوخـــــوم تـــــرتــيــب دوري
الــدرجــة الثــانيــة االملــانيــة لكــرة
القـــــــدم بعــــــد فـــــــوزه علــــــى آخــن
املـتــصـــــدر الـــســـــابـق 2-صفـــــر يف
املـــرحلـــة الـثالثـني وصعـــدا معـــا
الـــــى دوري انـــــديـــــة الـــنخــبـــــة يف

موسم 2006-.2007
ورفع بـــــوخـــــوم رصــيـــــده الـــــى 62
نقــطــــة مقــــابل 61 آلخـن الــــذي
كـــان ضمـن مكــانه له يف الــدوري

بوخوم يرافق آخن 
اىل دوري النخبة االملاين

 ويعود بـوخوم بـدوره بعد مـوسم
واحــــد الــــى دوري الــنخـبــــة ومـن
املـتــوقع ان يـــرافقهـمــا كــوتـبــوس
ايـنـيــــرجـي الـثــــالـث الـــــذي لعـب
ثالثـة مــواسم ايـضـا يف الـدرجـة

االولى من 2000 الى .2003
وسيكـون كوتبوس املمثل الوحيد
الملــانـيــا الــشــرقـيــة الــســـابقــة يف
دوري الـنخبـة بعـد ان كـان هـبط
هـــــــانـــــــزا روســـتـــــــوك يف املـــــــوســـم

املاضي.

املـمتاز دون ان يلـعب بعد خـسارة
فـــورث الــــرابع )74 نقـطـــة( امـــام

ساربروك صفر-.1
وبعــود آخن الـى الـدرجـة االولـى
بعـد 36 عـامـا، وكـان صعــد اليهـا
مــرة واحــدة قـبل االن عــام 1966
حيث امضـى ثالثة مواسم فقط
وكـــانـت افــضل نـتـيجـــة له فـيهـــا
حلــوله وصـيفـا لـلبـطل يف العـام
1969 قـــبـل ان يـعـــــــــود يف الـعـــــــــام

التالي الى حيث اتى.

دمشق-الوكاالت
تـأهلت فـرق اجليـش وتشـرين واحلـريـة الـى الــدور ربع النهـائي مـن مسـابقـة كـأس سـوريـا

لكرة القدم.
يف حمـاه، فــاز اجليـش علـى مـضيـفه النــواعيـر 3-1 يف ايـاب الــدور ثمـن النهـائـي. وسجل
محمـد زينـو )6( ويـامـن عبـود )85( وفـراس التـيت )87( اهـداف اجليـش، واحمـد اخلـالـد

)45( هدف النواعير )الذهاب 1-1(.
ويف الالذقيـة، فاز تـشريـن على مـصفاة بـانيـاس )درجة ثـانيـة( بخمـسة اهـداف للرومـاني
تشوبا )11( وخالد الصالح )24 و46( وكنان ديب )33 و68( مقابل اربعة لفواز قاووق )51(

وهادي احمد )73( وعماد سليمان )80( وعلي هاشم )88(. )الذهاب صفر-صفر(.
ويف حلب، رجحـت ركالت التــرجيح كفـة احلـريـة علـى حـسـاب اجلهـاد 5-4 بعـد ان انـتهت
املبـاراة بـتقــدم اجلهــاد بهــدف وحيــد سجله مـصـطفــى االحمـد )50(. )الـذهــاب 1-صفـر

للحرية(.
وتخـتتـم مبـاريـات ايــاب ثمـن النهـائـي اليــوم االربعــاء، فيلـتقي يف دمـشق االحتـاد حــامل
اللقـب مع مـضــيفه الـــوحـــدة )الـــذهـــاب 1-صفـــر(، ويف حـمــص الكـــرامــــة مع اجلالء مـن

الدرجة الثالثة )الذهاب 4-صفر(.

اجليش وترشين واحلرية اىل ربع هنائي كأس سوريا
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