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نجم ريال مدريد ريكاردو كاكا وقائد ميالن 

ماسيمو امبروزيني في صراع على الكرة 

وسقوط مماثل لالعبين (أ.پ)

حث أســـطورة التدريب اإليطالية 
أريغو ساكي مشجعي اليوڤنتوس على 
مساندة مدرب البيانكونيري تشيرو 
فيرارا بالرغم مـــن النتائج املتذبذبة 
للفريق.إال أنه اعترف أيضا بأن تدريب 
اليوڤـــي فكرة قد جتعلـــه يضع حدا 

العتزاله عالم التدريب.

أبدى البرازيلي ألكســـندر باتو مهاجم ميالن أســـفه الكبير على 
عدم احتساب هدفه في مرمى ريال مدريد.وقال باتو: «أشعر باألسف 
الكبير لعدم احتساب الهدف ألنه سليم متاما، بالنسبة لي كان هدفا 
قانونيا فلقد اســـتلمت الكرة وجتاوزت املدافع دون أن أملسه ولهذا 
ال خطـــأ ضدي، ولكن ما يخفف من ذلك كون النتيجة جيدة لنا فقد 
حافظـــت لنا علـــى صدارتنا للمجموعة، واآلن علينـــا أن نفوز في 

املباراتني املقبلتني ونتأهل على رأس املجموعة».

ساكي: أود تدريب يوڤنتوس باتو: هدفي سليم وال أعرف سبب إلغائه

(أ.پ) العب مان يونايتد بول سكولز في طريقه لتسجيل الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأس في مرمى سسكا موسكو      

شاختار وسبورتينغ وسالزبورغ على موعد مع التأهل في «يوروبا ليغ»
تبحث أندية شـــاختار دونيتســـك األوكراني 
وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وريد بول سالزبورغ 
النمســـاوي عن حتقيق الفوز والتأهل الى الدور 
الثاني من بطولة الدوري االوروبي «يوروبا ليغ» 
لكـــرة القدم ضمن اجلولة الرابعة من الدور األول 
اليوم. ويتميز الثالثـــي بخروجه فائزا في كامل 
مبارياته الثالث، وهو يسعى لضمان التأهل بعد 
هذه اجلولة التي تشهد مواجهات ثأرية. وينتقل 
شاختار الذي أحرز اللقب العام املاضي على حساب 
ڤيردر برمين األملاني، الى فرنســـا ليواجه تولوز 
في املجموعة العاشـــرة بعد ان ســـحقه ٤-٠ منذ 
أسبوعني في أوكرانيا. وفي نفس املجموعة، يستقبل 
بارتيزان بلغراد الصربي متذيل الترتيب، كلوب 
بروج البلجيكي صاحب أربع نقاط. ويستضيف 
سبورتينغ لشبونة متصدر املجموعة الرابعة والذي 
يعاني محليا في الدوري البرتغالي، فنتسبيلس 
الالتفي قبل األخير على ملعبه «جوزيه ألفاالدي»، 
فيما يستقبل هيرينفني الهولندي الثاني هرتا برلني 

االملاني صاحب املركز األخير في املجموعة.
ويأمل ريد بول سالزبورغ عندما يحل ضيفا على 
ليفسكي صوفيا األخير في املجموعة السابعة في 
تكرار فوزه عليه بعد ان تغلب عليه ١-صفر في 
اجلولة السابقة. وسيضمن سالزبورغ أحد املركزين 
األولني في حال فوزه وكذلك فوز التســـيو روما 
االيطالي (٦ نقاط) على مضيفه ڤياريال االسباني 

ثالث املجموعة برصيد ثالث نقاط.
ويستقبل روما االيطالــي فــوالم االجنليــزي 
(٥ نقاط) في مباراة قوية ضمن املجموعة اخلامسة 
على امللعب األوملبي في العاصمة االيطالية. وكان 
روما (٤ نقاط) انتزع تعادال ثمينا من خصمه في 
اجلولة املاضية بهدف في اللحظات القاتلة ملدافعه 
ماركو أندريولي. وفي نفس املجموعة، يحل سسكا 
صوفيـــا البلغاري األخير على بال السويســـري 

املتصدر (٦ نقاط).
ويبحث ايفرتون االجنليزي عن تعويض سقوطه 
الفادح أمـــام بنفيكا البرتغالـــي ٠-٥ في اجلولة 
السابقة خصوصا انه سيصيب عصفورين بحجر 
واحد في حال فوزه اذ سيستعيد صدارة املجموعة 
التاسعة. . وسيحاول سلتيك االسكوتلندي الباحث 
عن فوزه األول اســـتغالل الفرصة األخيرة عندما 
يحل ضيفا على هامبورغ األملاني املتصدر (٦ نقاط) 

في املجموعة الثالثة.
وفي املجموعة الثانية يحل ڤالنسيا االسباني 
ضيفا على سالفيا براغ التشيكي بعد تعادلهما ١-١ 
قبل أسبوعني، علما بان األول يحتل مركز الوصيف 
(٥ نقاط) بفارق نقطتني عن ليل الفرنســـي الذي 
يلعب في ضيافة جنوى االيطالي. وفي املجموعة 
االولى، يســـعى اياكس الهولندي الى تكرار فوزه 
٢-١ على دينامو زغرب الكرواتي عندما يستقبله 

في امستردام.

ڤان غال: ال نزال نملك فرصة التأهل

الصحافة األلمانية «مذهولة» بعد الهزيمة

صرح الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ بعد 
خسارة فريقه امام بوردو ان فريقه لم يخض مباراة جيدة امام 
منافسه الفرنسي، مؤكدا ان الفريق «الباڤاري» اليزال ميلك 
فرصة التأهل الى الدور الثاني. وقال ڤان غال «من الضروي في 
املباريات املهمة تسجيل اهداف، وهذه املرة لم نكن محظوظني». 
واضـــاف «لم يكن احلظ الى جانبنا، كما اننا لم نلعب جيدا 
ولم نقدم عرضا قويا اال اننا لم نخرج من املنافسة وال نزال 

منلك فرصة ضئيلة للتأهل الى الدور الثاني».

بدت الصحافة األملانية مصابة بالذهول غداة خسارة بايرن 
ميونيــــخ على أرضه امام بوردو (٠ـ  ٢) ووجهت انتقادات 
الذعة للمدرب الهولندي لويس فان غال.وعنونت صحيفة 
بيلد اليومية باخلط العريض «بايرن كارثي باشراف فان 
غال»، مركزة على «األهداف السخيفة» التي استقبلتها شباك 
الفريق «املقطع األوصال واملعدوم الهجوم». وأعربت مجلة 
«سبورت بيلد» عن أسفها «لسخرية الصدمة الناجمة عن 

هذه اخلسارة».

بيلليغريني واقعي وليوناردو متحسر 

ليلة مؤثرة لكاكا في «سان سيرو»

اعتبر التشيلي مانويل بيلليغريني مدرب ريال مدريد 
ان تعادل فريقه مع ميالن االيطالي كان عادال، في حني رأى 
البرازيلي ليوناردو مدرب ميالن ان تشكيلته قدمت مباراة 
مميزة وحتسر على اضاعة نقاط الفوز. وقال بيلليغريني 
«لعبنا جيدا خالل الشوط األول. حصلنا على ١٦ تسديدة، 
لكن باتو العب ميالن أزعجنا كثيرا. ارتفعت حدة التنافس 
في الشوط الثاني، لعبنا بثبات حتى النهاية، وكدنا نستحق 

النقاط الثالث بعد اضاعة فرصتني حقيقيتني». 

عبر جنم ريال مدريد االسباني الدولي البرازيلي ريكاردو 
كاكا عن تأثره عاطفيا لدى عودته ملواجهة ميالن االيطالي 
الذي حمل ألوانه ٦ مواســــم. ولم يكن كاكا في برج سعده 
لكنه كان حاسما بتسديده الكرة التي نتج عنها هدف ريال 
الوحيد بإمضاء الفرنســــي كرمي بنزميه. ورفعت يافطات 
عدة حول ملعب «سان سيرو» تعبر عن عاطفة اجلماهير 
اليطالية جتاه العب الوسط األنيق الذي نال حتيات جياشة 

قبل وبعد املباراة.

ميالن «كريم» مع ريال مدريد ميالن «كريم» مع ريال مدريد 
بنقطة التعادلبنقطة التعادل

اندية مان يونايتد وتشلســــي  بلغت 
االجنليزيان وبوردو الفرنســــي وبورتو 
البرتغالي الدور الثاني من مسابقة دوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم في اجلولة الرابعة 
اول من امس، فــــي حني انتهى لقاء القمة 
بني ميالن االيطالي وريال مدريد االسباني 

بالتعادل ١ - ١.
فعلى ملعب «اولدترافورد»، مارس مان 
يونايتد هوايته املفضلة املتمثلة بتسجيل 
اهــــداف متأخرة، فنجح في قلب تخلفه ٣ 
- ١ حتى الدقيقة ٨٣ الى تعادل ليحتفظ 
برصيده خاليا من الهزائم على ارضه في ٢٣ 
مباراة وحتديدا منذ سقوطه امام ديبورتيڤو 
الكورونا االسباني في اكتوبر ٢٠٠١. واراح 
مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون بعض 
العبيه االساســــيني فلم يشرك البلغاري 
دمييتار برباتوڤ وواين روني (شــــارك 
في منتصف الشوط الثاني) وثنائي خط 
الدفاع ريو فردينانــــد والصربي نيمانيا 

ڤيديتش الدخار جهودهم ملباراة القمة ضد 
تشلسي في الدوري احمللي. وفاجأ الفريق 
الروســــي ضيفه بافتتاح التسجيل عبر 
آالن جاغوييف الذي توغل داخل املنطقة 
واطلق كرة قوية بيســــراه فشل احلارس 
الهولندي ادوين ڤان در سار في التصدي 
لها (٢٥)، لكن مايكل اوين جنح في ادراك 
التعادل بعد ٥ دقائق عندما استغل متريرة 
بالكعب من البرتغالي لويس ناني وسدد 
داخل الشباك. ولم ينعم «الشياطني احلمر» 
بتقدمهم ألن الصربي ميلوش كراسيتش 
جنح في منح فريقه التقدم مجددا عندما 
راوغ ڤان در سار وسجل داخل شباكه بعد 

دقيقة واحدة.
ودخل مان يونايتد الشوط الثاني مصمما 
على ادراك التعادل، لكن الفريق الروسي 
الذي اعتمد على الهجمات املرتدة استغل 
واحدة سريعة ليسدد فاسيلي بيريزوتسكي 
الكرة برأسه بعيدا عن متناول ڤان در سار 

(٤٧). وقلص مانشستر الفارق عندما رفع 
غاري نيڤيل كرة من ركلة حرة داخل املنطقة 
تابعها بول ســــكولز برأســــه في الزاوية 
البعيــــدة (٨٣)، قبل ان يدرك االكوادوري 
انطونيو ڤالنسيا التعادل بتسديدة قوية 
من خارج املنطقة ارتطمت بأحد مدافعي 

سسكا خادعة حارسه (٩٠).
وفي املجموعة ذاتها، حقق ڤولفسبورغ 
االملاني فوزا سهال على بيشكتاش التركي 
بثالثية نظيفــــة وعزز آماله مبرافقة مان 

يونايتد.
وضمن تشلسي بدوره بلوغ الدور الثاني 
اثر تعادل ايجابي مثير مع اتلتيكو مدريد 
٢ - ٢ على ملعب «ڤيســــنتي كالديرون» 
في العاصمة االسبانية. وجاءت االهداف 
االربعة في الدقائق الـ ٢٤ االخيرة استهلها 
االرجنتيني سيرجيو اغويرو (٦٦)، لكن 
العاجي ديدييه دروغباـ  العائد بعد ايقاف 
٣ مبارياتـ  ادرك التعادل (٨٢)، ثم اضاف 

الالعب نفسه هدف التقدم قبل نهاية املباراة 
بدقيقتني فظن اجلميــــع انه هدف الفوز، 
لكن اغويرو منح فريقه نقطة غير كافية 
لم تسعفه في شيء. وفي املجموعة ذاتها، 
تأهــــل بورتو البرتغالي الى الدور الثاني 
ايضا بفوزه املتأخر على ابويل نيقوسيا 
القبرصي بهدف سجله فالكاو في الدقيقة 

.٨٤
وفــــي ميالنو، لم يحقــــق ريال مدريد 
االسباني الفوز في ٦ مباريات وخرج متعادال 
مع مضيفه ميالن ١ - ١. وبدأ ريال مدريد 
املباراة مهاجما بقيادة صانع العابه والعب 
ميالن السابق البرازيلي كاكا. وبدأ ميالن 
بدخول اجواء املبــــاراة تدريجيا، واطلق 
ريــــال مدريد الرصاصة االولى عندما قام 
كاكا مبجهود فــــردي وراوغ العبني على 
مشارف املنطقة وســــدد كرة قوية فشل 
ديدا في السيطرة عليها عادت الى بنزمية 
املنفرد وغير املراقب فــــي اجلهة اليمنى 

ارسلها ارضية الى اقصى الزاوية اليمنى 
البعيدة (٢٩). واحتســــب احلكم االملاني 
فيليكس بريتش ركلة جزاء بعد عرضية 
من جانلوكا زامبروتا الذي اشــــترك معه 
البرتغالي بيبــــي فارتطمت الكرة مبدافع 
آخر والمست يد بيبي الساقط على االرض 
نفذها البرازيلي رونالدينيو «باناقة» وقوة 
على ميني ايكر كاســــياس الذي ارمتى في 
اجلهة اليســــرى (٣٥). وسجل باتو هدفا 
لم يحتسبه احلكم بداعي مخاشنته ملدافع 

ريال مدريد راوول البيول.
ودك مرسيليا شــــباك ضيفه زيوريخ 
بنصف درزن من االهداف في حني استقبلت 
شباكه هدفا واحدا. تقدم صاحب االرض 
بهدفني نظيفني سجل اولهما سيلفان اغيرتر 
خطأ في مرمى فريقه (٣)، واضاف فابريس 
ابرييــــل الثاني (١١)، ثم قلص الكســــندر 
الفونس الفارق بقذيفة من خارج املنطقة 
(٣١). واحرز قائد الفريق السنغالي مامادو 

نيانغ الهدف الثالث (٥٢). ووجه البرازيلي 
القاضية  ڤيتورينــــو هيلتون الضربــــة 
الرابع (٨٠)،  الهدف  للضيوف بتسجيله 
وعمق برونو شيرو اجلراح باخلامس بعد 
متريرة من ماتيو فالبوينا (٨٧)، واختتم 
البرازيلي برانادو بالسادس بعد عرضية 

من نيانغ (٩٠).
وفــــي املجموعة االولى، بلــــغ بوردو 
الفرنســــي الدور الثانــــي بفوز ثمني على 
بايرن ميونيخ االملاني في عقر دار االخير 
بهدفني نظيفني ســــجلهما يوان غوركوف 
ومروان الشــــماخ ليعقد من مهمة الفريق 

«الباڤاري» في تخطي الدور االول.
وفي رامات غان، عاد يوڤنتوس بفوز 
ثمني على ماكابي تل ابيب بهدف يتيم في 
الوقت بدل الضائع من الشوط االول بعد كرة 
عرضية من االوروغوياني خوسيه مارت 
كاسيريس الى ماورو كامورانيزي من عند 

نقطة اجلزاء مباشرة في املرمى (٤٦).

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

اجلزيرة الرياضية +٩٧روما ـ فوالم

اجلزيرة الرياضية +٩٦هامبورغ ـ سلتيك

اجلزيرة الرياضية +٩٤دينامو زغرب ـ أياكس أمستردام

اجلزيرة الرياضية +٩١دينامو بوخارست ـ غلطة سراي

اجلزيرة الرياضية +٩٢سالڤيا براغ ـ ڤالنسيا

اجلزيرة الرياضية +٩٥جنوى ـ ليل

اجلزيرة الرياضية +١١:٠٥٤إيڤرتون ـ بنفيكا

اجلزيرة الرياضية +١١:٠٥٧ڤياريال ـ التسيو

اجلزيرة الرياضية +١١:٠٥٥ڤيردر برمين ـ اوستريا ڤيينا

اجلزيرة الرياضية +١١:٠٥٦تولوز ـ شاختار

اجلزيرة الرياضية +١١:٠٥١فنربخشة ـ ستيوا بوخارست

اجلزيرة الرياضية +١١:٠٥٢ماديرا ـ أتلتيك بلباو

تأهل مان يونايتد وتشلسي 

وبوردو وبورتو للدور الثاني

في دوري أبطال أوروبا

عالمية متفرقات

أعلن صانع السيارات الياباني تويوتا 
انسحابه من بطولة العالم لسباقات الفورموال 
واحد وذلك لتخفيض نفقاته بسبب األزمة 
االقتصادية. وأتى في بيان للصانع الياباني 
«قررت تويوتا االنسحاب من الفورموال واحد 
نظرا للظروف االقتصادية الصعبة». ويعاني 
أول صانع عاملي من األزمة املالية التي أثرت 
سلبا على مبيعاته، وقام بتقليص نفقاته، 

وعدد موظفيه املتعاقدين معه.

حقق االملاني ديرك نوڤيتسكي رقما قياسيا 
لفريقه داالس مافريكس بتسجيله ٢٩ نقطة في 
الربع األخير في سلة يوتا جاز ليقلب تأخر فريقه 
الى فوز كبير ٩٦ - ٨٥ ضمن دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني. وأنقذ النجم كوبي براينت 
فريقه لوس اجنيليس ليكرز من اخلسارة بعد 
ــلة الفوز في الشوط االضافي أمام  تسجيله س
ــا ثاندر ١٠١ - ٩٨ على ملعب  مضيفه أوكالهوم

«فورد سنتر» أمام ١٨٢٠٣ متفرجني.

اعتبر قائد فريق ليڤربول االجنليزي 
ســـتيفن جيرارد ان رحيـــل صانع األلعاب 
االسباني تشابي الونســـو الى ريال مدريد 
اثر جدا علـــى أداء فريقه. وقال جيرارد في 
حديث نشرته مجلة اجنليزية «متأثر. نعم، 

متأثر، لكني ال استطيع عمل شيء حيال ذلك. 
تشـــابي قال منذ فترة طويلة انه يريد فتح 
صفحة جديدة في مســـيرته، وقد وجد ذلك 
في النهاية. زمالؤه ومدربوه ال يستطيعون 

اعتراض طريقه».

ذكر مصدر طبي ان العب كرة القدم الدولي 
األرجنتيني السابق فرناندو كاسيريس «في حال 
ــفى» اثر إصابته برصاصة  حرجة في املستش
في الرأس أطلقها عليه مجهولون حاولوا سرقة 
سيارته. وقال مدير مستشفى رامون كاريو في 
إحدى ضواحي بوينس ايرس روبن غارسيا «ان 
حال كاسيريس حرجة لكنها مستقرة، وقد وضع 
في غيبوبة اصطناعية مع تركيب أجهزة تنفس 

اصطناعي بعد عمليتني جراحيتني».

استبعد بطل العالم السابق في مالكمة 
الوزن الثقيل مايك تايسون العودة إلى حلبة 
املالكمـــة ألنه لم يعد يحب هـــذا النوع من 
الرياضة. وقال تايسون في مقابلة مع شبكة 
«سكاي نيوز» البريطانية «لدي ٤٣ سنة وبت 
بدينا وتخطيت الوزن (املناسب)». وتساءل 
«من سأقاتل أنا لست مهتما بذلك ألنني لن 
أجنح ولم أعد الرجل الذي عرفه الناس من 

قبل وما عدت أحب هذه الرياضة».


