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كشف املدرب الفرنسي الفذ ارسني 
ڤينغر انه يعاني من »نقطة ضعف« 
جتاه ريال مدريد االسباني وانه فكر 
كثيرا في الرضوخ للعرض الذي قدمه 
النادي امللكي قبل انطالق املوســـم 
احلالي، اال انه قرر في النهاية البقاء 
مع فريقه ارسنال االجنليزي النه قام 

بتعهد امام العبي النادي اللندني.
»ريال هـــو فريق طفولتي. كنت 
اشـــاهد العبي هذا الفريق االبيض 
يفوزون بكل شيء عندما كنت صغيرا، 
وبالطبع يجذبني هذا النادي لكني 
قمت بتعهد امام الالعبني الشبان في 

فريقي«.

ڤينغر: ريال مدريد نقطة ضعفي 

مدرب ليڤربول رافايل بنيتيز يضع يديه على خده خالل التدريب في حيرة من أمره إلعادة الفوز »للحمر«                           )رويترز(

دماء العب سمبدوريا جيان باولو باتزيني تسيل على وجهه إثر تعرضه لضربة أمام التسيو      )رويترز(

ميالن ينهض أمام روما
التسيو أدمى سمبدوريا.. وخيريز هزّ ڤياريال

حرم التسيو ضيفه ســـمبدوريا من استعادة 
الصدارة بتعادله معه 1-1 في ختام املرحلة الثامنة 
من الدوري االيطالي لكرة القدم، فيما حسن ميالن 

القمة مع ضيفه روما 1-2.
وقلـــب ميالن تخلفه بهدف في الشـــوط االول 
الى فـــوز، وافتتح الفريق الزائـــر في وقت مبكر 
جدا بعد مجهود فردي قام به الفرنســـي جيرميي 
مينيز ودخل املنطقة وسدد بيمناه الكرة في مرمى 
احلارس البرازيلي ديدا )3(. وفي الشوط الثاني، 
حصل صاحب االرض على ركلة جزاء اثر تعرض 
اليساندرو نستا للعرقلة في املنطقة احملرمة من قبل 
االرجنتيني نيكوالس بورديسو ترجمها البرازيلي 

رونالدينيو الى هدف التعادل )56(.
ومنـــح البرازيلي اآلخر الكســـندر باتو فريقه 
ميالن النقاط الثالث بتســـجيله هدف الفوز بعد 
حصول ماسيموامبروزيني على ركلة حرة نفذها 
رونالدينيو وتابعها باتو بيسراه في شباك احلارس 
البرازيلي ايضا الكسندر دوني )67(. ونال امبروزيني 
البطاقة الصفراء الثانية وخرج )81( دون ان يستغل 
روما النقص العددي في الدقائق االخيرة. وسقط 
كييڤو امام باري 1-2، واودينيزي امام اتاالنتا 3-1، 
وليفورنو امام باليرمو 1-2.وفاز بارما على سيينا 
1- 0. وتغلـــب نابولي على بولونيا 2-1 وكاتانيا 

على كالياري 1-2.

 اسبانيا

صعـــد مايوركا الى املركـــز اخلامس اثر فوزه 
على ضيفه خيتافي 3-1 في املرحلة الســـابعة من 

الدوري االسباني.
وفشل اتلتيك بلباو في إرجاع ڤالنسيا مرتبة 
أخرى بســـقوط أمام ضيفه ســـبورتينغ خيخون 
بهدف 1-2. وحسم اوساسونا النتيجة مع ضيفه 
اتلتيكو مدريد صاحب العروض والنتائج املتذبذبة 
هذا املوسم بثالثية نظيفة، وحقق خيريز املشارك 
ألول مرة في تاريخه في دوري االضواء مفاجأة من 
العيار الثقيل بفوزه على ضيفه ڤياريال 2-1. وفاز 
اسبانيول على تينيرفي 2-1 وخسر ملقة امام امليريا 
1-2. وفرط سرقسطة بفوز كان في متناوله بعدما 
تقدم على ضيفه راسينغ سانتاندر بهدفني نظيفني 
لفرانشيسكو بافون )22( وخافيير اريزمندي )33( 

قبل ان تهتز شباكه مرتني بواسطة البلجيكي محمد 
شيتيه )81( واوسكار سيرانو )86(.

 إنجلترا

فشـــل مانشستر سيتي في الصعود الى املركز 
الثالث في الترتيب بســـقوطه في فخ التعادل مع 
مضيفه وجاره ويغان 1-1 في املرحلة التاسعة من 

الدوري االجنليزي.
ورفع مانشستر ســـيتي رصيده الى 17 نقطة 
وبقي خامســـا بفارق 5 نقاط عن غرميه التقليدي 
مـــان يونايتد صاحب الصـــدارة، لكن االول ميلك 

مباراة مؤجلة.
وفي مباراة ثانية، فـــاز بالكبيرن على ضيفه 
بيرنلي الوافد اجلديد الـــى الدوري املمتاز بثالثة 

.2-3

ألمانيا

حقق ڤولفسبورغ حامل اللقب فوزا صعبا على 
ضيفه بوروســـيا مونشنغالدباخ 2-1 في املرحلة 

التاسعة من الدوري االملاني.
وتغلب بوروسيا دورمتوند على بوخوم بهدفني 
سجلهما التشيلياني لوكاس باريوس )20( والصربي 

نيفني سوبوتيك )51(.
وارتفع رصيد ڤولفسبورغ الى 16 نقطة بفارق 
5 نقاط خلف املتصدرين باير ليفركوزن وهامبورغ 
وبفارق نقطة امام بايرن ميونيخ وصيف البطل.

فرنسا

اســـتعاد موناكو املركز الرابـــع اثر فوزه على 
ضيفه لنس 2-0 في املرحلة التاسعة من الدوري 
الفرنسي، فيما فاز تولوز على باريس سان جرمان 
1-0. وفي مباراة ثالثة، تغلب لوريان على ضيفه 

نيس 4- 1.

هولندا

 حرم سبارتا روتردام ضيفه فيينورد من استعادة 
املركز الثالث بفوزه عليـــه 2-1 في ختام املرحلة 

العاشرة من الدوري الهولندي.
وأخفق اوتريخت بدوره في االنتقال الى املركز 

الرابع بتعادله سلبا مع مضيفه غرونينغن.

إصابة هوارو في ركبته اليمنى

غياب نيغريدو عن إشبيلية

غيغز وإيڤرا قد ال يلعبان 

فيرغسون متهم بتصرف غير مالئم

أصيب غيوم هوارو مهاجم باريس ســـان جرمان تاسع 
الدوري الفرنسي لكرة القدم في ركبته اليمنى خالل املباراة 
التي خسرها الفريق أمام تولوز 0-1 ضمن املرحلة التاسعة 

من الدوري احمللي.
وأذاع النادي بيانا في موقعه على شبكة االنترنت اكد فيه: 
»ان غيوم هوارو يعاني من رضوض في ركبته اليمنى، وسيتم 

االعالن عن مدة غيابه عن املالعب خالل هذا االسبوع«.
 وكان هوارو حل مكان لودوفيك جيولي في الدقيقة 84 
من املباراة، وسبق له ان تعرض لالصابة في عضلة الساق 

اخللفية امام نانسي قبل فترة قصيرة.

يغيب مهاجم اشـــبيلية االســـباني ألفارو نيغريدو امام 
شـــتوتغارت في دوري ابطال اوروبا بسبب إصابته بنزلة 

برد شديدة.
وكان الالعب الدولي )24 عاما( قد سرق األضواء في األسبوع 
املاضي بفضل هدفيه الرائعني اللذين ســـاعدا اسبانيا على 
الفوز 5 – 2 على منتخب البوسنة والهرسك ضمن التصفيات 

املؤهلة لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
كما يغيب عن صفوف اشبيلية حارس املرمى أندريس بالوب 

والظهير األمين عبداهلل كونكو والعب الوسط ريناتو.

أعلن مان يونايتد االجنليزي ان الشك يحوم حول مشاركة 
مدافعه الفرنسي باتريس ايڤرا وجناحه الويلزي راين غيغز 
في مباراة الغد امام سســـكا موســـكو الروسي في اجلولة 
الثالثة من منافسات املجموعة الثانية ملسابقة دوري ابطال 

اوروبا.

وجه االحتاد االجنليزي لكرة القدم تهمة »التصرف غير 
املالئم« الى الســـير االسكوتلندي اليكس فيرغسون بسبب 
االنتقادات التي وجهها الى احلكم الذي قاد مباراة فريقه مان 

يونايتد مع سندرالند )2- 2( في الدوري احمللي.

عراقة ليڤربول سالحه في مواجهة ليون.. وبرشلونة في امتحان روبن كازان

الكمار الهولندي ضمن املجموعة 
الثامنة.

وحذر العب وســـط ارسنال 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 
مـــن مغبة االســـتهتار بالفريق 
الهولندي وذكر زمالءه باملباراة 
ضد ســـتاندار لياج في اجلولة 
االولى عندما تخلف فريقه صفر-
2 في الدقائق العشر االولى قبل 
ان يخرج فائـــزا 3-2 في نهاية 

املباراة.
وقال فابريغاس »لدينا ست 
نقاط في جعبتنا، واذا نظرنا الى 
مركزنا بعد 10 دقائق من مباراتنا 
االولى جنـــد متاما كم ان االمور 

تتغير بسرعة في كرة القدم«.
وتابع »يجب علينا ان نحافظ 
الدقائق  علـــى تركيزنا طـــوال 
التسعني واخلروج بثالث نقاط 
ستضعنا في موقف مثالي لبلوغ 

الدور الثاني مبكرا«.
وفي مبـــاراة ثانيـــة ضمن 
املجموعة ذاتها، يلتقي اوملبياكوس 

اليوناني ستاندار لياج.

قبضته علـــى صدارة املجموعة 
السادسة.

الفريق  ويغيب عن صفوف 
الفرنســـي  الكاتالوني مهاجمه 
الدولي تييـــري هنري املصاب 
بتقلص عضلي، في حني يحوم 
الشك حول مشاركة املهاجم اآلخر 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
الذي تلقى ضربة على ركبته خالل 
خوضه مباراة دولية مع منتخب 

بالده.

فرصة للتعويض

وفي املجموعة السابعة، يسعى 
رينجرز االسكوتلندي الى تعويض 
خسارته في اجلولة املاضية عندما 
يســـتقبل اونيريا اورزيتشيني 

الروماني املتواضع.
اما املبـــاراة الثانية في هذه 
املجموعة فتجمع بني شتوتغارت 

االملاني واشبيلية االسباني.
ويسعى ارسنال االجنليزي 
الى حتقيق فـــوزه الثالث على 
التوالـــي عندما يحل ضيفا على 

كييڤ ضد برشلونة واستطيع 
القول ان برشلونة كان محظوظا 
بالفوز عليه وواجه اوقاتا صعبة 

امامه«.
وكان دينامــــو كييــــڤ بلغ 
نصف نهائي املسابقة عام 1999 
عندما كان اندريه شڤتشــــنكو 
يقود خــــط الهجوم في الفريق 
بقيادة املدرب العبقري فاليري 
لوبانوفسكي، وقد عاد الهداف 
االوكراني الى صفوفه بعد فترة 
10 ســــنوات قضاها متنقال بني 
فريقي ميالن االيطالي وتشلسي 

االجنليزي.
وسبق لشڤتشنكو عندما كان 
يدافع عن ألوان ميالن ان زار شباك 
انترميـــالن ثماني مرات، خمس 
منها في الدوري احمللي وثالث في 
مسابقة الكأس، كما انه قاد ميالن 

الى احراز اللقب عام 2003.
في املقابل يتواجه برشلونة 
االسباني حامل اللقب مع ضيفه 
روبن كازان الروسي على ملعب 
نوكامب وهو يسعى الى تشديد 

خط الهجوم القوي املونتينيغري 
الصاعـــد ســـتيفان يوفيتيش 
والروماني ادريان موتو وااليطالي 

البرتو جيالردينو.
ويستقبل انترميالن االيطالي 
الســـاعي بقيادة مدربه احملنك 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
الى احـــراز اول لقب له في هذه 
املسابقة منذ عام 1965، دينامو 
كييڤ االوكراني على ملعب سان 

سيرو في املجموعة السادسة.
ويعانـــي الفريـــق االيطالي 
من غياب مهاجميه االساســـيني 
االرجنتيني غابريـــال ميليتو 
والكاميروني صامويل ايتو وان 
كان االخير ميلك فرصة ضئيلة 

للمشاركة.
الالعبان عـــن مباراة  وغاب 
جنوى السبت املاضي التي انتهت 
بفوز ساحق بخماسية نظيفة بيد 
ان مورينيـــو اعتبر ان مواجهة 
دينامو كييڤ مختلفة جدا بقوله 
»املباراة ضـــد دينامو كييڤ لن 
تكون نزهة. لقد شاهدت دينامو 

خافيير ماســـكيرانو الذي غاب 
عن املباراة االخيرة ضد سندرالند 
لوصوله متأخرا من بالده بعد 
ان ساهم في تأهل االرجنتني الى 

نهائيات كأس العالم.
املقابل، يخـــوض ليون  في 
مواجهته مع ليڤربول وقد خاض 
جتربة سيئة بسقوطه على ارضه 
امام سوشـــو املتواضع السبت 
املاضي بهدفني نظيفني لكنه حافظ 
على الصدارة مســـتغال خسارة 

بوردو ايضا.
ويعول ليون على ثنائي خط 
الهجوم االرجنتيني ليساندرو 
لوبيـــز والبرازيلـــي ميشـــال 

باستوس.

الفوز مطلوب

وفي مبـــاراة ثانيـــة ضمن 
املجموعة ذاتها، يدخل فيورنتينا 
االيطالي مباراته خارج ارضه ضد 
ديبريشن املجري مرشحا للعودة 

بنقاط املباراة الثالث.
ويقود الفريق االيطالي ثالثي 

يسعى ليڤربول الى حتقيق اول 
فوز له بعد ثالث هزائم متتالية 
عندما يستقبل ليون الفرنسي في 
اجلولة الثالثة من دوري ابطال 
اليوم ضمن  القدم  اوروبا لكرة 

املجموعة اخلامسة.
وسقط ليڤربول في مبارياته 
فـــي مختلف  الثـــالث االخيرة 
املســـابقات من دون ان يسجل 
أي هدف، فخسر امام فيورنتينا 
ابطال  االيطالي 0-2 في دوري 
اوروبـــا، وامام تشلســـي 2-0 
وســـندرالند 0-1 فـــي الدوري 

احمللي.
ويعـــود آخر هدف ســـجله 
الـــى مباراته مع هال  ليڤربول 
ســـيتي التي انتهت بفوزه 1-6 

في 26 سبتمبر املاضي.
ويـــدرك ليڤربـــول متاما ان 
اهـــدار املزيد من النقـــاط امام 
ليون سيضعه في وضع حرج 
لبلوغ الدور الثاني علما انه حقق 
فوزا واحدا حتـــى اآلن في هذه 
البطولة على ارضه امام ديبريشن 
املجري املغمور الذي يشارك للمرة 

االولى.
ويأمل مدرب ليڤربول االسباني 
رافايل بنيتيز الذي قاد الفريق 
اللقـــب االوروبي  الـــى  االحمر 
املرموق في اول موسم له معه 
عام 2005، ثم الـــى نهائي عام 
2007، ان يتماثل جنماه الهداف 
فرناندو توريس وقائده ستيف 
جيرارد من االصابة بعد ان تبني 
الكلي للفريق  واضحا االعتماد 

على هذا الثنائي.
وقال بنيتيز »اصلي من اجل 
شـــفاء جيرارد وتوريس ألنهما 
العبان هامان للفريق، امتنى ان 

يكونا جاهزين للمباراة«.
واوضح »ســـتيفن هو قائد 
الفريق ولديه شـــخصية قوية 
في امللعب كما انه يسجل العديد 
من االهداف الهامة. بالطبع يجب 
علينا ان نغير بعض الشيء من 
اسلوبنا في حال غيابه لكن هكذا 

هي االمور«.
واضاف »املبـــاراة هامة جدا 
ألنها ســـتعطينا دفعة معنوية 
هائلة قبل املواجهة املرتقبة ضد 

مان يونايتد االحد املقبل«.
وناشد قطب دفاع ليڤربول 
جيمي كاراغر زمالءه بذل جهود 
مضاعفة وعدم اليأس من امكانية 
الى ســـكة االنتصارات  العودة 
بقوله »لدينا النوعية في صفوف 
الفريق واالميان باننا سنستعيد 
نغمة الفوز قريبا وامل ان يتم 

ذلك ضد ليون«.
الى  املتوقـــع ان يعود  ومن 
صفوف ليڤربـــول االرجنتيني 
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