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35 أصدرت السلطات األملانية قرارا مبنع مدرب 
نادي ش���الكه، فليكس ماغاث، من القيادة ملدة 
ش���هر، باالضافة إلى تغرميه ما يقرب من 320 

يورو بسبب مخالفة مرورية.
وذكرت محكمة لونب���ورغ احمللية امس أن 
سلطات منطقة أولتسني بوالية سكسونيا السفلى 
أصدرت هذا القرار ضد ماغاث ألنه قاد سيارته في 

الثالثني من مارس املاضي بسرعة 143 كيلومترا/ 
الساعة متجاوزا السرعة املسموح بها في تلك 

املنطقة، وهي 100 كيلومتر/الساعة.
وستبحث محكمة أولتسني القضية في السادس 
والعشرين من الشهر اجلاري نظرا ألن ماغاث 
تقدم بطعن في القرار، والبد من حضور ماغاث 

بنفسه إجراءات نظر الدعوى أمام احملكمة.

غرامة ومنع مؤقت من القيادة لماغاث

موقعة سلبية بين بايرن ميونيخ ويوڤنتوس وميالن »ضاع« في »سان سيرو«  وبورتو اقتنص أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا

ينتظر ان يغيب مايكل اوي����ن مهاجم مان يونايتد عن 
املالعب لثالثة اسابيع بعد ان عاودته اصابة في الفخذ خالل 
املباراة امام ڤولفس����بورغ. وكان اوين )29 عاما( يأمل ان 
ينضم لتشكيلة منتخب اجنلترا الذي يدربه فابيو كاپيللو 
والذي سيواجه اوكرانيا وروسيا البيضاء في التصفيات 

االوروبية املؤهلة لنهائيات كأس العالم الشهر املقبل.
وقال اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد للصحافيني: 
»ش����عر بألم في الفخذ بعد التدريب وتدرب لفترة قصيرة 
لكنه حصل على راح����ة واعتقده بخير، لكن االصابات في 
الفخذ معروفة وكانت االرضية مبللة ودار حول نفسه بسر 

ليصاب مرة اخرى لذا قررنا استبداله«.

أوين يغيب 3 أسابيع بسبب اإلصابة

قطار الفوز »ماشي« لمان يونايتد وريال مدريد وتشلسي 
حقق كل م���ن مان يونايتد 
وتشلسي االجنليزيني وريال 
مدريد االس���باني فوزه الثاني 
في اجلولة الثانية من منافسات 
الدور االول في مسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ف���ي املجموع���ة االول���ى، 
احتفظ بايرن ميونيخ االملاني 
بالصدارة اثر تعادله سلبا مع 
ضيف���ه يوڤنت���وس االيطالي 
الذي تراجع الى املركز الثالث 
بعد تعادله الثاني تاركا مكانه 
لبوردو الفرنس���ي الذي حقق 
فوزا صعبا على ضيفه ماكابي 

حيفا 0-1.
وحقق املدافع ميكايل سياني 
ما عجز عنه مهاجمو بطل فرنسا 
بعدما تابع برأسه كرة وصلته 
من غريغوري سرتيتش الذي 

نفذ ركلة ركنية )83(.
وفي املجموعة الثانية، فاز 
البطل  مان يونايت���د وصيف 
بصعوب���ة ايض���ا على ضيفه 
ڤولفس���بورغ االملان���ي 1-2 
وانتزع منه الص���دارة. وكان 
مان يونايتد االفضل نسبيا في 
بعض الفترات، وارتكب حارسه 
الپولندي توماس كوشتشاك 
خط���أ كاد يدفع ثمن���ه مبكرا 
من خالل رم���ي الكرة بطريقة 
عشوائية الى الصربي نيمانيا 
فيديتش، فوصلت الى البرازيلي 
الى  اعادها  ال���ذي  غرافيت���ي 
كريستيان غينتر داخل املنطقة 
لم ينجح األخير في ترجمتها 

مفوتا فرصة ذهبية )5(.
اليكس  وزج االسكوتلندي 
فيرغسون مدرب مان يونايتد 
بالبلغاري دمييتار برباتوف 
بدال من مايكل اوين الذي اليزال 
يعاني من آث���ار اصابة )20(، 
الكولومب���ي انطونيو  واهدر 
ڤالنسيا فرصة غنية الفتتاح 
التسجيل بعد متريرة بالكعب 
من برباتوف الى داخل املنطقة 
م���رت بجانب القائ���م االمين 

.)25(
وسيطر مان يونايتد على 
املجريات متاما واضاع العبوه 
عدة فرص اغناها رأسية ميكايل 
كاري���ك في أحض���ان حارس 
ڤولفسبورغ السويسري دييغو 
بيناليو بعد عرضية من ڤالنسيا 

 ،)43(
قابل ذلك هجمات مرتدة لم 
حتمل خطورة كبيرة من جانب 

الفريق االملاني.
وفي مستهل الشوط الثاني، 
كاد املداف���ع الدولي البرتغالي 
يضع الضيوف في املقدمة اثر 

ركنية تابع برعونة دون رقابة 
)47(، ورد كاري����ك بفرصة بني 
يدي احل����ارس )54(، وافتتح 
ڤولفسبورغ التسجيل بعد كرة 

يسار كاشتشتاك )56(.
ولم يهنأ الضيوف سوى أقل 
من دقيقتني بع����د ارتكاب خطأ 
قريب من منطقتهم واحتساب 

من غرافيتي الى الياباني ماكوتو 
هاسيبي الذي مررها عرضية الى 
البوسني ادين دزيكو فطار فوق 
اجلميع ووضعها برأس����ه على 

ركلة ح����رة انبرى لها الويلزي 
راين غيغز فاصابت الكرة احلائط 
وغيرت سيرها وخدعت احلارس 
بعد ان توجهت الى الزاوية األخرى 

اليمنى من مرماه )58(.
وجن����ح كاريك هذه املرة في 
تعويض خيباته الس����ابقة بعد 
عدة نقالت داخل املنطقة داخل 

املنطقة بني واين روني وبرباتوف 
وغيغز الذي أعاد الكرة الى كاريك 
فأطلقها بيمناه في سقف الشبكة 
لم يس����تطع احل����ارس بناليو 

التصدي لها )78(.
وفي موس���كو، هزم سسكا 
الروس���ي ضيف���ه  موس���كو 
التركي 2-1 أيضا.  بشيكتاش 
وافتتح الفريق احمللي التسجيل 
مبكرا عبر دزاغوييف بعد ركلة 
حرة نف���ذت الى داخل املنطقة 
استقبلها بيمناه ووضعها داخل 

الشباك )7(.
وانتظر صاحب االرض حتى 
الدقيقة 61 ليعزز تقدمه بالهدف 
الثاني بعد محاولة من التشيكي 
توماس نيتش���يد ارتدت منها 
الكرة الى كرالسيتش فلم يتوان 

في ايداعها املرمى.
وقلص الفريق الزائر الفارق 
في الدقيقة الثانية من الوقت بد 
الضائع بعد كرة من اكرم داغ 
الى اسماعيل قويباشي تابعها 
بيسراه في اعلى الزاوية اليمنى 
ملرمى احلارس ايغور اكينفييف 

.)92(

انطالقة »الملكي«

وفي املجموعة الثالثة، واصل 
ريال مدريد االسباني انطالقته 
القوية هذا املوس���م وفاز على 
ضيفه مرسيليا الفرنسي 0-3 
في الشوط الثاني بعد ان عجز 

عن هز الشباك في االول.
وافتتح البرتغالي كريستيانو 
رونالدو التسجيل بعدما تلقى 
كرة من مواطن���ه بيبي داخل 
املنطق���ة تابعها بيس���راه من 

مسافة قريبة )58(.
واضاف البرازيلي ريكاردو 
الثان���ي من رملة  الهدف  كاكا 

جزاء تسبب بها املدافع سليمان 
دياوارا فنال البطاقة الصفراء 

الثانية وطرد )61(.
وسهلت مهمة أصحاب االرض 
بعد النق���ص العددي فاضاف 
الش���خصي  الهدف  روةنالدو 
الثان���ي والثال���ث لفريقه اثر 
متريرة من الفرنس���ي املنتقل 
من ليون كرمي بنزمية تابعها 

باحكام في قلب املرمى )64(.
من جانبه، تابع ميالن نتائجه 
املتواضعة بقيادة مدربه اجلديد 
البرازيلي ليوناردو وسقط على 
أمام كل���وب زيورويخ  أرضه 
السويسري بهدف وحيد جاء 
بعد ان حول الهولندي كالرنس 
س���يدورف الكرة ال���ى ركنية 
نفذها الصربي ميالن غاييتش 
وتابعها املدافع الفنلندي تيهينن 
بيمناه في اسفل الزاوية اليمنى 

.)10(

رحلة قبرص مفيدة 

الرابعة، لم  وفي املجموعة 
تكن رحلة تشلسي الى ارض 
ابويل نيقوسيا القبرصي نزهة 
سهلة وحقق فوزا بشق النفس 
به���دف وحيد عبر الفرنس���ي 
الذي اس���تثمر  انيلكا  نيكوال 
البرازيل���ي جوليانو  متريرة 

بيليتي )18(.
واس���قط بورت���و ضيف���ه 
اتلتيكو مدريد االسباني املتعثر 
هذا املوسم بهدفني سجل االول 
الكولومبي رادامل فالكاو اثر كرة 
مرتدة من تسديدة جيفانيلدو 
فييرا دي سوزا »هولك« اعادها 
بيمناه الى الشباك )75(، والثاني 
املدافع رونالدو دا فونسيكا اثر 
ركلة ركني���ة تابعها في اعلى 

الزاوية اليمنى )83(.

جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يقفز لكرة عالية وسط مدافعي مرسيليا                                                       )رويترز(

)رويترز(العب زيوريخ هانوتيهينن يسجل هدفا بكعب قدمه في مرمى ميالن

العب بورتو برونو ألڤيش »يسكن« الكرة حتت أنظار جنم اتلتيكو أغويرو    )رويترز(

عالمية متفرقات

تفتتح املرحلة الثامنة من الدوري االملاني اليوم بلقاء 
يجمع ش���الكه مع ضيفه فرانكفورت وذلك في الساعة ال� 

9:30 مساء.
تس��ير كل من الروس��ية ماري��ا ش��ارابوفا والصربية 
ييلينا يانكوفيتش نحو املباراة النهائية لدورة طوكيو الدولية 
للتنس، فقد تخطت شارابوفا الفائزة باللقب سابقا لكنها غير 
مصنفة هذا العام كونها ابتعدت طويال عن املالعب، منافستها 
التش��يكية ايفيتا بينيس��وفا 6-4 و7-5 وبلغت الدور نصف 

النهائي.
ف���از منتخب االرجنتني 2-0 في مباراة دولية ودية 
اقيمت بينهما في كوردوبا )700 كلم شمال بوينس ايرس(. 
وسجل مارتن باليرمو الهدفني في الدقيقتني 28 و39، خاض 
املنتخ���ب االرجنتيني املباراة في غياب جنومه املنضمني 
الى اندية اوروبية، وهو يستعد ملواجهتني حاسمتني خالل 
الش���هر اجلاري ضد البيرو عل���ى ارضه ثم خارجها ضد 
االوروغواي س���تحددان مصيره في بلوغ نهائيات كأس 

العالم من عدمه.
فازت كولومبيا على املكسيك 2-1، في مباراة دولية ودية 
في كرة القدم أقيمت على ملعب كوتون بول في مدينة داالس 
االميركية، ضمن حتضيرات للمنتخبني لتصفيات كأس العالم 
2010 في جنوب أفريقيا. وسجل للفائز جيوفاني مورينو )48( 

وداروين كوينتيرو )81( وللخاسر بول أغويالر )91(.
تعود املنافسة الى حلبة سوزوكا اليابانية بعد غياب 
ثالثة أعوام عن واحدة من أكثر احللبات شعبية واحتراما 
لدى السائقني، حيث س���يحاول البريطاني نسون باتون 
سائق براون ومتصدر ترتيب السائقني، خطف لقب بطولة 
العالم للفورموال واحد، ويتصدر باتون )29 عاما( الترتيب 
بف���ارق 15 نقطة عن زميله في ب���راون البرازيلي روبنز 
باريكيلو، وهو يدرك ان فوزه وتعثر مالحقيه سيؤمنان 

له اللقب األول في مسيرته.
اختار بول لوغوين مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم 
21 العبا لالنضمام لتشكيلة فريقه استعدادا ملواجهة توغو في 

التصفيات االفريقية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010.
قال نادي برمنغام سيتي االجنليزي لكرة القدم ان 
مهاجمه االكوادوري كريستيان بنيتز غادر الى بالده بعد 
تعرض والده حلادث مروري خطير، وقال الكيس مكليش 
مدرب النادي عبر موقعه الرس���مي على االنترنت »نحن 
نعرف االخبار السيئة املتعلقة بوالد كريستيان ولم نتردد 
مطلقا في منحه اذنا بالسفر الى بالده«، واضاف مكليش 
»لق���د تكيف جيدا في صفوف الن���ادي واثبت بالفعل انه 
العب اساس���ي بالنسبة لنا اال اننا نتفهم متاما رغبته في 

البقاء مع اسرته في هذا الوقت«.


