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35 كشف مدرب نادي فوالم االجنليزي روي هودجسون انه رفض عرضني 
لتدريب منتخبي النرويج والس���ويد مفضال البقاء مع فريقه احلالي. 
وينتهي عقد هودجسون مع فوالم في نهاية املوسم احلالي، لكنه اكد 
انه سعيد جدا في صفوفه وقال »انا سعيد جدا هنا، االمر غير مطروح 

بالنسبة الي لقبول اي عرض وكنت واضحا في هذا الصدد«.
واضاف »لدي روابط رائعة مع النرويج والس���ويد لكنهما تفهما 

وضعي«.

هودجسون رفض تدريب النرويج والسويد
تعرضت آمال منتخب فرنسا لضربة قاسية في سعيها للتأهل الى نهائيات كأس 
العالم، بعد ان كشف الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ األملاني ان غياب 
جنم وسطه الفرنسي الدولي فرانك ريبيري عن املالعب »ميكن ان يستمر ملدة شهر« 
وذلك بعد مباراة بايرن وبوردو الفرنس���ي. وتخوض فرنس���ا امللحق األوروبي أمام 
جمهورية إيرلندا في 14 و18 نوفمبر املقبل، بعد حلولها ثانية في مجموعتها االوروبية 
خلف صربيا التي تأهلت مباش���رة الى نهائيات 2010. وسيحرم »الديوك« من جهود 

ريبيري على ملعب »كروك بارك« في ايرلندا في مباراة الذهاب.

ريبيري يغيب عن الملحق األوروبي

رباعية لتشلسي وفوز ثالث لمان يونايتد وبوردو تعملق على بايرن ميونيخ وبورتو »هلك« أبويل وڤولفسبورغ سلبي أمام بشيكتاش في أبطال أوروبا

ريال مدريد »باتو« تعساء وميالن سعداء
حق���ق مي���الن االيطالي فوزا 
مفاجئا على مضيفه ريال مدريد 
االسباني 3-2، منعشا آماله في 
بل���وغ الدور الثان���ي من دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، في ابرز 

مباريات اجلولة الثالثة.
فعل���ى ملع���ب »س���انتياغو 
برنابيو« أمام نحو 80 ألف متفرج 
تقدمهم رئيس االحتاد األوروبي 
الفرنسي ميشال بالتيني، لم يكن 
اش���د املتفائلني من انصار ميالن 
يتوق���ع فوز فريق���ه على ارض 
العمالق االس���باني، لكن العبي 
املدرب البرازيلي الشاب ليوناردو 
اس���تطاعوا العودة بنصر مظفر 
سيرسم عالمة اس���تفهام كبيرة 
ق���درة ري���ال مدريد على  حول 
املنافسة بقوة على اللقب األوروبي 
املرموق الذي يحمل الرقم القياسي 

فيه )9 مرات(.
وحملت املباراة رمزية خاصة 
لصانع ألعاب ريال مدريد البرازيلي 
كاكا كونه يلعب للمرة االولى ضد 
ال� »روسونيري« بعد ان دافع عن 
ألوانه ستة مواسم قاده خاللها الى 
احراز لقب دوري األبطال عام 2007 
بفوزه على ليڤربول االجنليزي 
في أثينا، قبل ان ينتقل الصيف 
املاضي الى النادي امللكي بصفقة 
هائلة بلغ���ت قيمتها 65 مليون 

يورو.
وخاض ري���ال مدريد املباراة 
دون جنمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هداف املسابقة برصيد 4 

أهداف إلصابة في كاحله.
وبدأ مدريد املب���اراة ضاغطا 
إلحراز هدف مبكر يريح أعصابه 
ويوجه ضربة معنوية مليالن بطل 
أوروبا ب���دوره 7 مرات، وتناقل 
العبوه الكرة بيسر بقيادة كاكا. 
في املقاب���ل، كان حتركات ميالن 
حذرة ووح���ده الكس���ندر باتو 
اقلق راحة دفاع ريال مدريد بني 
الفينة واألخ���رى. وطالب العبو 
ريال مدريد بركلة جزاء اثر اعاقة 
واضح���ة في مطل���ع املباراة من 
قبل جانلوكا زامبروتا للمهاجم 
الفرنسي كرمي بنزمية لكن احلكم 

لم يكترث لهم.
وأطلق غرانيرو كرة ضعيفة 
من خارج املنطقة س���يطر عليها 
احلارس البرازيلي العمالق ديدا 
بس���هولة، بيد انه���ا افلتت منه 
فانقض عليه���ا املخضرم راوول 

وخادعة داخل املنطقة باجتاه باتو 
املتربص في املنطقة فأطلقها »على 
الطاير« مباش���رة داخل الشباك 

مانحا فريقه فوزا ثمينا )88(.
وف���ي املجموعة ذاته���ا، عاد 
مرسيليا الفرنسي بفوز ثمني خارج 
أرضه على زيوريخ السويسري 
1-0، أنعش فيها امله ببلوغ الدور 
الثاني. وجنح املدافع االرجنتيني 
غابريال هاينتسه في منح فريقه 
الدقيقة  الثالث في  املباراة  نقاط 
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فوز ثالث لمان يونايتد

وعل���ى ملع���ب »لوجنيكي« 
االصطناع���ي، خطا مان يونايتد 
االجنليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ 
الدور الثاني بفوزه خارج ارضه 
على س���بارتاك موسكو الروسي 
الثالث على  1-0، محققا ف���وزه 
التوالي ضمن املجموعة الثانية.

وسجل االكوادوري انطونيو 
ڤالنسيا هدف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 86.
وجاءت أخطر فرصة ملانشستر 
عندما رفع ناني الكرة داخل املنطقة 
وتابعها برباتوف برأس���ه فوق 
العارض���ة )33( كم���ا اطلق بول 
س���كولز كرة قوية من 35 مترا 
أبعدها احلارس الروسي الى ركلة 

ركنية )35(.
وتب���ادل بربات���وف ونان���ي 
وڤالنس���يا الكرة بطريقة رائعة 
قبل ان يطل���ق االخير كرة قوية 
من مش���ارف املنطقة اصطدمت 

بالعارضة )82(.
بيد ان ڤالنس���يا منح فريقه 
نقاط املب���اراة الثالث عندما رفع 
ناني الكرة داخل املنطقة حولها 
برباتوف برأسه باجتاه ڤالنسيا 
املتربص عند القائم االيسر قبل 
ان يطلقها رغم مراقبة احد مدافعي 
سس���كا داخل الشباك قبل نهاية 

املباراة بأربع دقائق.
يذكر ان مان يونايتد لم يخسر 
في مبارياته ال� 14 االخيرة خارج 
ارضه في هذه املسابقة فعادل رقم 
الهولندي، كما  اياكس امستردام 
حقق اول فوز له على ناد روسي 

على الصعيد االوروبي.
وف���ي املب���اراة الثانية ضمن 
املجموعة ذاتها، سقط ڤولفسبورغ 
بطل املانيا في فخ التعادل السلبي 

مع ضيفه بشيكتاش التركي.

الفرنس���ية  الكرة  وتابع���ت 
عروضه���ا اجلي���دة، فبعد فوز 
ليون عل���ى ليڤربول االجنليزي 
2-1 ومرس���يليا على زيوريخ، 
قلب بوردو تخلفه امام العمالق 
الباڤاري بايرن ميونيخ وهزمه 
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كانت البداي���ة مثالية لبايرن 
الذي غاب عنه مهاجماه الفرنسي 
فرانك ريبيري والهولندي اريني 
روبن فتقدم عب���ر مدافع بوردو 
ميكايل سياني الذي سجل خطأ 
في مرماه بعد مرور ست دقائق. 
بيد ان سياني عوض خطأه بادراك 

التعادل )29(.
التحول طرد  وكانت نقط���ة 
مهاجم باي���رن ميونيخ الصاعد 
البطاقة  توماس مول���ر لنيل���ه 
الصفراء الثانية في املباراة، قبل 
ان يس���جل مارك بالنوس هدف 

الفوز )41(.
ويدين بايرن ميونيخ بالفضل 
الى ح���ارس مرماه هانس يورغ 
بوت الذي انقذه من هزمية أقسى 
بتصديه لركلتي جزاء في الشوط 
الثان���ي االولى انبرى لها يوهان 
غوركوف )66(، والثاني جوسييه 
)88(. وزاد الط���ني بل���ة لبايرن 
ميونيخ ط���رد مدافعه البلجيكي 
العم���الق دانيال ف���ان بوينت في 

الدقيقة االخيرة.
وعلى أرضه حقق يوڤنتوس 
االيطالي فوزا بشق االنفس على 
مكاب���ي تل ابيب به���دف ملدافعه 
جورجيو كيليني في مطلع الشوط 

الثاني.
وتابع تشلس���ي االجنليزي 
الساعي الى احراز لقبه االول في 
املسابقة عروضه اجليدة في غياب 
العاجي ديدييه دروغبا  مهاجمه 
املوقوف واحلق باتلتيكو مدريد 
خسارة قاس���ية قوامها رباعية 
نظيف���ة تناوب على تس���جيلها 
العاجي سالومون كالو )41 و52( 
وفرانك المبارد )69( وبيريا )90 

خطأ في مرمى فريقه(.
وف���ي املجموع���ة ذاتها، قلب 
اللقب  البرتغال���ي حامل  بورتو 
عام���ي 1987 و2004 تخلفه امام 

ابويل القبرصي الى فوز 1-2.
وس���جل البرازيلي هالك )32 
و48 من ركلة جزاء( هدفي بورتو، 
والفارو فيريرا )9 خطأ في مرمى 

فريقه( هدف ابويل.

املرمى  غونزاليس ليس���جل في 
اخلالي )19( رافعا رصيده الى 66 
هدفا في هذه املسابقة التي يتصدر 

ترتيب الهدافني املطلق فيها.
وأعطى الهدف دفعة معنوية 
هائلة ألصحاب األرض الذين أطبقوا 
على مرمى ميالن محاولني اسقاطه 
بالضربة القاضية وقام مارسيلو 
مبجهود فردي رائع تخطى فيه 
ثالثة خص���وم وأطلق كرة قوية 
طار لها ديدا )39(. وارتفع ايقاع 
املباراة في الش���وط الثاني الذي 
جاءت احداث���ه مثيرة للغاية مع 
افضلية اولية ألصحاب االرض. 
وانق���ذ ديدا مرماه من هدف اكيد 

اثر تسديدة من كاكا )52(.
وفي غمرة الهجمات املدريدية، 
وصلت الكرة الى بيرلو في وسط 

غي���ر املوفق فتنش���طت اجلبهة 
الهجومية. واحتسب احلكم ركلة 
ركنية لعبها راوول بسرعة باجتاه 
درينتي املتربص على حافة املنطقة 
فس���يطر عليها قب���ل ان يطلقها 
بيسراه زاحفة استقرت في الزاوية 

بعيدا عن متناول ديدا )75(.
وحم���ي وطيس املب���اراة في 
الدقائق العش���ر االخيرة وسجل 
ميالن هدف���ا بواس���طة مدافعه 
البرازيلي ثياغو سيلفا لكن احلكم 
لم يحتسبه بداعي ارتكاب االخير 
خطأ على كاسياس لدى ارتقائه 
لكن االعادة أثبتت ان مدافعي ريال 

مدريد هم الذين اعاقوه.
وكانت الكلمة االخيرة مليالن 
عندما م���رر املخضرم الهولندي 
كالرنس س���يدورف كرة متقنة 

امللعب فس���ار به���ا قليال قبل ان 
يطلقه���ا صاروخي���ة عجز ايكر 
كاسياس عن التصدي لها )62(. 
ولم متض اربع دقائق على هدف 
التعادل حتى تقدم ميالن وسط 

صمت مطبق في املدرجات عندما 
م���رر ماس���يمو امبروزيني كرة 
طويل���ة باجتاه بات���و الذي موه 
بجسمه خادعا كاسياس اخلارج 
بعيدا عن مرماه قبل ان يسدد في 

الشباك اخلالية )66(.
ورمى ريال مدريد بثقله بعد ان 
شعر بحرج املوقف واشرك مدربه 
التش���يلي مانويل بيلليغريني 
رويستون درينتي مكان غرانيرو 

مهاجم ميالن البرازيلي باتو مير من حارس ريال مدريد ايكر كاسياس في طريقه إلحراز هدف فريقه الثاني                  )رويترز(

الودروب مرشح لتدريب أتلتيكو مدريد
ذك���رت صحيفة »ماركا« االس���بانية ان 
الدمناركي ميكايل الودروب سيخلف االسباني 
ابيل ريسينو في تدريب اتلتيكو مدريد بعد 
النتائج السيئة لالخير في الدوري احمللي.

واوضحت الصحيف���ة على موقعها على 
شبكة االنترنت ان »اتلتيكو مدريد يأمل في 

االتفاق مع الودروب رغم ان تفاصيل العقد 
ليست معروفة حتى اآلن«.

وكان رئيس نادي اتلتيكو مدريد انريكي 
سيريزو قد اوضح في لندن »يجب ان جند 
حال بسرعة الن االمور ال تسير على يرام وال 

ميكننا االستمرار على هذا املنوال«.

كرويةمتفرقات

يستضيف باير ليڤركوزن املتصدر وصاحب أقوى 
خط دفاع )5 أهداف( بوروسيا دورمتوند العاشر على 
ملعبه »باي أرينا« اليوم، في افتتاح املرحلة العاش���رة 
من بطولة أملانيا لك���رة القدم. وكان باير ليڤركوزن قد 
تعادل سلبا في قمة املرحلة املاضية مع أقرب منافسيه 
هامبورغ، في مباراة تألق فيها مدافعه الفنلندي سامي 
هيبيا العب ليڤربول االجنليزي الس���ابق.  ومدد جنم 
دورمتوند احملبوب الپولندي جاكوب بالتسيكوفسكي 
عقده مع الفريق األصفر حتى عام 2013، بعد تردد انتقاله 

الى ليڤربول.
حصل العب وسط شالكه االملاني جيرماين جونز على 
الضوء االخضر م��ن االحتاد الدولي لكرة القدم للدفاع عن 
ألوان منتخب الواليات املتحدة بعدما فضل اللعب مع االخير 
عوضا عن املنتخب االملاني. واس��تفاد جونز )27 عاما( الذي 
يحمل اجلنس��يتني االميركية واالملانية، من التعديالت التي 
ادخلت على قوانني االحتاد الدولي من أجل ان ميثل الواليات 

املتحدة عوضا عن أملانيا التي خاض معها ثالث مباريات.
تع���رض املنتخب األملان���ي لكرة القدم للس���خرية 
واالس���تهزاء في جنوب أفريقيا التي تستضيف بطولة 
كأس العالم لكرة القدم العام املقبل. وس���خرت وسائل 
اإلعالم اجلنوب أفريقية من تصريحات منسوبة ملسؤول 
أمني نصح فيها أعضاء املنتخب األملاني بارتداء سترات 
واقية من الرصاص خالل بطولة كأس العالم حال تواجدهم 
خارج معسكرهم التدريبي. وعلقت صحيفة »بزنس داي« 
االقتصادية املرموقة على األمر بشكل ساخر، حيث كتبت: 

»ال تطلقوا الرصاص علينا.. أرجوكم فنحن أملان«.
احتفل ستاد »سوكر سيتي«، أحد ستادات جنوب أفريقيا 
التي ستس��تضيف مباريات كأس العال��م 2010 لكرة القدم، 
مبرور مليون س��اعة عمل دون وقوع إصابات خطيرة. مت 
االحتفال برش املياه على س��طح امللعب، وتصادف ذلك مع 
سقوط االمطار. من املقرر أن يستضيف ستاد سوكر الذي 
يقع على حدود مدينة س��ويتو على مشارف جوهانسبرغ 
املباراتني، االفتتاحي��ة واخلتامية، لنهائيات كأس العالم التي 

تقام في القارة السوداء للمرة االولى.
ناشدت أس���تراليا الدول اآلسيوية بدعم ملف كانبرا  

الستضافة كأس العالم لكرة القدم، عام 2018 أو 2022، وقد 
يدفع االقتصاد املزدهر آلس���يا االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بإسناد اقامة نهائيات كأس العالم إلحدى دول القارة، 

حسبما قال فرانك لوي، رئيس احتاد الكرة األسترالي.
طالب االحت��اد الدمناركي لكرة الق��دم باحلصول على 
تعويض قدره 381 ألف دوالر من مشجع اقتحم أرض امللعب 
وأجبر احلكم على إيقاف مباراة املنتخب الدمناركي ونظيره 
السويدي في يونيو 2006، ضمن التصفيات املؤهلة لكأس 

األمم األوروبية املاضية )يورو 2008(.
صرح كارل هاينتس رومينيغيه بأنه سيظل في منصب 
نائ���ب رئيس نادي بايرن ميونيخ األملاني لعامني آخرين 

حتى 2011، علما أنه يشغل هذا املنصب منذ عام 2002.

مدرب ليڤربول االسباني رافايل بنيتيز مستاء من جتدد اصابة القائد ستيڤن جيرارد       )رويترز(

 ليڤربول.. خرج ولم يعد 
اصبح ليڤربول االجنليزي في 
وضع ال يحسد عليه بتاتا بعدما 
تلقى على يد ليون الفرنس���ي 
هزميته الثانية في دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم، والرابعة على 
التوالي في جميع املسابقات وهو 

امر لم يعرفه منذ 22 عاما.
وكأن هذا االمر ال يكفي مدربه 
االسباني رافايل بنيتيز، ليدخل 
على اخلط عامل االصابات التي 
يعاني منها »احلمر« باجلملة قبل 
موقعتهم املرتقبة مع مان يونايتد 

االحد في الدوري احمللي.
ويحوم الشك حول مشاركة 
الثالث���ي س���تيفن جي���رارد 
واالس���باني فرناندو توريس 
وغلني جونسون، واالخيران غابا 
عن املباراة ام���ام ليون )2-1( 
في ملعبه »انفيلد«، فيما اضطر 
امللعب بعد  االول للخروج من 
مرور 25 دقيقة فقط بسبب جتدد 

االصابة في حالبيه.
 وينتظر بنيتيز الذي يواجه 
ضغطا كبيرا بعدما مني فريقه 
باربع هزائم متتالية وهو امر لم 
يحصل منذ 1987، ملعرفة تطور 
حجم االصابة التي يعاني منها 
االسباني البرت رييرا ومارتن 
كيلي، وعل���ق بنيتيز على هذا 
الكثير  املوضوع قائال »نواجه 
من املش���اكل، انا ال اتذكر اننا 
مررنا بوضع مشابه من حيث 

االصابات.
هن���اك العب���ون اخ���رون 
يعانون من مش���اكل اخرى، ال 
التشكيلة  ادنى فكرة عن  أملك 
التي ساخوض بها مباراة مان 
يونايتد حتى يخضع الالعبون 
للفحوص���ات«. وكان ليڤربول 
قد استهل مشواره في املسابقة 
االوروبية االم بفوز هزيل على 
ديبريشني املجري )1-0( قبل ان 
يسقط امام مضيفه فيورنتينا 
االيطالي )0-2( ثم ضيفه ليون 
)1-2(، ما جعله يقبع في املركز 
الثالث بف���ارق اربع نقاط عن 

الفريق الفرنسي املتصدر.

انه وزمالءه يتحملون مسؤولية 
االداء السيئ الذي يقدمه ليڤربول 
في اآلونة االخيرة، مؤكدا وقوف 
جميع الالعب���ني خلف مدربهم 

االسباني.
 واضاف ماسكيرانو في حديث 
لشبكة سكاي سبورتس نيوز 
»الالعبون يلعبون في امللعب، 
املدرب ال ميكنه التحدث الينا وال 
ميكنه ان يقول لنا كيف نلعب، 
نحن نتحمل املسؤولية وعلينا ان 
نعمل في ارضية امللعب. اعتقد ان 
التكتيك املعتمد يعمل بشكل جيد 
فهذا ليس املشكلة، املشكلة هي 
اننا ال نلعب بافضل مستوى لنا«، 
وواصل قائد املنتخب االرجنتيني 
»علينا ان نحاول الفوز يوم االحد 
ثم نواص���ل االنتصارات، نحن 
نثق بالفريق باكمله وبالطاقم 
الفني ايضا. كان املوسم املاضي 
ممتازا وعلينا بالتالي ان نتذكر 
هذا االمر«، قطار ليڤربول خرج 
عن سكة االنتصارات، ولم يعد 

اليها حتى االن.
وتلق���ى بنيتيز دعم جورج 
ف���ي ملكية  الش���ريك  جيليت 
النادي، وقال جيليت الذي كان 
أعلن مؤخرا أن بنيتيز وليس 
النادي ه���و وحده  أصح���اب 
املسؤول عما يحدث داخل امللعب: 
»إن أسرتنا راضية عنه بشكل 
غير ع���ادي، ونؤمن بأنه واحد 
املدربني املوجودين  من أفضل 

على الساحة«.
وأض���اف: »ال ش���ك في أن 
النتائ���ج األخي���رة  سلس���لة 
أصابت اجلمي���ع بخيبة األمل، 
لقد أحبطت اجلماهير و»رافا« 
نفس���ه ب���كل تأكيد. ش���اهدت 
املقابلة التلفزيونية التي أجراها 
»بنيتيز« وكان من الواضح أنه 

محبط متاما، جميعنا نشعر
باإلحباط ولكننا نشترك في 

هذا األمر معا«. 
وش���دد جيلي���ت عل���ى أن 
ليڤربول وّقع منذ فترة وجيزة 
عقدا ميتد 5 أعوام مع بنيتيز.

ليو تحطم
الرقم العالمي

في 200 م فراشة
حطمت الس���باحة الصينية 
ليو زيغي الرقم القياسي العاملي 
في سباق 200 م فراشة مسجلة 
2.01.81 دقيقة في جينان )شرق( 

خالل االلعاب الوطنية.
وكان الرقم القياسي ومقداره 
2.03.71 دقيقة في حوزة االسترالية 
جيسيكا تشيبر وسجلته في 30 
يوليو املاضي خالل بطولة العالم 

في روما.
وتقدمت ليو بطل���ة حاملة 
ذهبي���ة اوملبياد بكني عام 2008 
بف���ارق نح���و اربع ث���وان عن 
منافستها الرئيسية جياو ليويانغ 
التي اح���رزت الفضية في بكني 

ايضا.

كولتهارد يلمح للعودة 
لفورموال واحد

أملح س���ائق الفورموال واحد 
الس���ابق االس���كوتلندي ديڤيد 
ال���ى امكانية العودة  كولتهارد 
الى السباقات التي اعتزلها عقب 
السباق الشهير في جائزة البرازيل 
الكبرى، املرحل���ة اخلتامية من 

بطولة العالم للعام املاضي.
وقال كولته���ارد الذي يعمل 
حاليا مستش���ارا في فريق ريد 
بول في تصريح الى وكالة فرانس 
برس »سأستمر في العمل مع ريد 
بول على ما اظن، لكن س���أبقى 
منفتحا على اي فرصة للقيادة 
مجددا النني مازلت املك الروح 

التنافسية«.
أمضى كولتهارد 15 موسما في 
رياضة الفئة االولى تنقل خاللها 
بني وليام���س وماكالرين وريد 
بول، وكان استهل مشواره في 
سباقات الفورموال عام 1994 مع 
فريق وليامس قبل ان ينتقل بعد 
عامني الى ماكالرين حيث امضى 
تسعة مواسم حتول بعدها الى 

ريد بول عام 2005.

وس���يكون ليڤرب���ول الذي 
س���قط ايض���ا ف���ي املرحلتني 
االخيرتني م���ن الدوري احمللي 
امام تشلسي )0-2( وسندرالند 
)0-1( مطالبا بالفوز على ليون 
عندما يستضيف االخير مباراة 
اجلولة الرابع���ة في الرابع من 
الش���هر املقبل، لكي يعود الى 
اجواء املنافس���ة على بطاقتي 

التأهل الى الدور الثاني.
ورأى بنيتي���ز ان فريق���ه 
عاش واقعا مشابها في املسابقة 
االوروبية االم في اول موس���م 
الن���ادي االجنليزي  ل���ه م���ع 
)2004-2005(، لكنه جنح في 
قلب االمور والتأهل الى الدور 
الثاني مع فريق فرنس���ي اخر 

هو موناكو.
واضاف بنيتيز »س���يكون 

االمر اصعب لكننا فعلنا هذا االمر 
س���ابقا وفزنا بثالث مباريات، 
علينا ان نكرر هذا االمر، علينا 
الفوز بثالث مباريات، من املهم 
جدا ان نفكر باملباراة االولى وان 
نحاول احلص���ول على النقاط 
الثالث ومن ثم س���يكون لدينا 

ثقة أكبر«.
وكان ليڤرب���ول قد خس���ر 
مباراتني ف���ي دور املجموعات 
امام  في موس���م 2005-2004 
اوملبياكوس اليوناني وموناكو، 
وتعادل في اخرى مع ديبورتيفو 
ال كورونا االسباني، اال انه جنح 
في التأهل الى الدور الثاني مع 
موناكو بفضل فارق االهداف عن 
اوملبياكوس، وواصل مشواره 
حتى وصوله الى النهائي حني 
حول تخلفه امام ميالن االيطالي 

بثالثية نظيفة الى تعادل 3-3 ثم 
حسم املواجهة بركالت الترجيح 
ليتوج بطال للمرة اخلامسة في 

تاريخه.
وال يحسد فريق »احلمر« على 
وضعه في الدوري احمللي ايضا 
اذ يحتل املرك���ز الثامن بفارق 
7 نقاط ع���ن مان يونايتد بطل 
املوسم املاضي ومتصدر الترتيب 
احلالي، وال يبدو بالتالي، على 
اقله حاليا، في وضع يسمح له 
بتكرار سيناريو املوسم املاضي 
عندما كان قاب قوسني او ادنى 
من الظفر بلقبه االول منذ 1990 
وال� 19 في تاريخه قبل ان يخسر 
املعركة ملصلحة «الش���ياطني 

احلمر«.
الوس���ط  الع���ب  ورأى 
االرجنتيني خافيير ماسكيرانو 


