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39 كان اإلس����باني رافائيل بنيتيز املدير الفني لليڤربول محبطا في حديثه 
عقب املباراة حيث اكد ان فريقه فعل ما كان مطلوبا منه في مباراة ديبرشني 
لكن النتائج األخرى خذلته. وردا على سؤال حول ما إذا كان الفيوال وليون 
أحق بالتأهل من فريقه قال بنيتيز: »من الصعب ان نقول ان هذا الفريق هو 
أفضل من غيره ألن املنافسة كانت قوية وصعبة«، وأضاف مدرب ڤالنسيا 
السابق »البد ان نستمر في الدوري اإلجنليزي ونعمل على العودة للمنافسة، 

كما أننا سنستهدف الوصول للمراحل النهائية من الدوري األوروبي«.

اعترف قائد ليڤربول س����تيڤن جيرارد ب����أن اخلروج من دوري األبطال 
ميثل ضربة مريرة لكنه يأمل في تخفيف اآلالم من خالل العودة للمنافسة 
على لقب الدوري اإلجنليزي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام جارهم في املدينة 

إيڤرتون عندما يتقابالن في اجلولة ال� 14 بداية األسبوع املقبل.
وقال: »اخلروج من دوري أبطال أوروبا بالطبع أمر مخيب لآلمال العريضة 
جلماهيرنا، نحن لعبنا بشكل جيد الليلة بل بطريقة خيالية، ورغم حصولنا 

على النقاط الثالثة خرجنا من البطولة«.

جيرارد يتطلع لتخفيف اآلالم بالفوز على إيڤرتونبنيتيز: انتظرنا الهدية ولم تحدث

برشلونة »يسحر« إنتر.. وليڤربول يسير وحيدًا إلى »يوروبا ليغ«
قلب برش����لونة االسباني 
حامل اللقب الطاولة على ضيفه 
انت�ر االيطال��ي بالف��وز عليه 
2 - 0، فيما ودع ليڤربول املتوج 
باللقب في 5 مناسبات من الباب 
الصغير، وتأه����ل فيورنتينا 
وارسنال الى الدور الثاني اول 
من امس بعد اجلولة اخلامسة 
قبل االخي����رة من الدور االول 
ملس����ابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
ففي املجموعة السابعة وعلى 
ملعب »نوكامب«، قلب برشلونة 
االمور رأسا على عقب وجنح في 
اخلروج من اجلولة قبل االخيرة 
في الصدارة بعدما كان مهددا 
بالتنازل ع����ن لقبه وذلك بعد 
فوزه على انتر ميالن وانتهاء 
مباراة روبن كازان الروس����ي 
وضيفه دينامو كييڤ االوكراني 
بالتعادل 0 - 0. ورفع برشلونة 
رصيده الى 8 نقاط واصبح في 
الصدارة بف����ارق نقطتني امام 
كل من انتر وروبن كازان قبل 
اجلولة االخيرة التي ستحمله 
في التاس����ع من الشهر املقبل 
الى العاصم����ة االوكرانية من 
اجل مواجه����ة دينامو كييڤ 
الذي اليزال ايضا ضمن دائرة 
الصراع على بطاقتي املجموعة 
ألنه ميلك 5 نقاط. وسيدخل 
النادي »الكاتالوني« الى موقعة 
الكالسيكو احمللي التي ستجمعه 
االحد املقبل بغرميه التقليدي 
ف����ي »نوكامب«،  ريال مدريد 
مبعنويات عالية جدا وبالعبني 
مستعدين متاما لهذه املباراة، 
خصوصا بعدما خاض مدربه 
جوس����يب غواردي����وال اللقاء 
النجم����ني االرجنتين����ي  دون 
ليونيل ميس����ي والس����ويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش بسبب 
معاناتهما من اصابة طفيفة، 
فيما عاد الفرنسي اريك ابيدال 
التشكيلة ولعب اساسيا  الى 
بعد شفائه من اصابته بڤيروس 
انفلونزا اخلنازير »اتش1 ان1«. 
وسجلت املباراة عودة مهاجم 
انت����ر الكاميرون����ي صامويل 
ايت����و الى »نوكام����ب« للمرة 
االولى منذ ان انتقل الى بطل 
ايطاليا مقابل تخلي االخير عن 

ابراهيموڤيتش.
واستهل الفريق »الكاتالوني« 
املباراة بقوة وجنح في افتتاح 
الدقيقة 10 عبر  التسجيل في 
جيرار بيكيه بعدما وصلته الكرة 
على القائم االيسر اثر متريرة 
الفرنسي  رأس����ية خلفية من 
تييري هنري، واستفاد بيكيه 

من خطأ دفاعي فادح من موتا 
ليضع الكرة في شباك احلارس 
البرازيل����ي جوليو س����يزار. 
وواصل برش����لونة افضليته 
الفريق االيطالي في  وحاصر 
منطقته حتى جنح في اضافة 
هدف ثان بع����د لعبة جماعية 
رائعة وصلت عبرها الكرة الى 
البرازيلي دانيال الڤيش املتوغل 
اليمنى فعكس����ها  على اجلهة 

ومضيفه دينامو كييڤ.
وفي املجموعة اخلامس����ة، 
عاد ليڤربول من ملعب مضيفه 
ديبريش����ني املج����ري ببطاقة 
املشاركة في الدوري االوروبي 
)يوروبا ليغ( عوضا عن البقاء 
مع كبار القارة العجوز، وذلك 
رغم فوزه بهدف جاء في الدقيقة 
4 عندما لعب الهولندي ديرك 
كويت ك����رة عرضية وصلت 

كان له كالم مغاير وجنح في 
الهزمية االولى بفضل  احلاق 
البيروفي  هدف وحيد سجله 
خوان فارغاس في الدقيقة 28 
من ركلة جزاء بعد خطأ داخل 
املنطقة ارتكبه علي سيسوكو 

على ماركو ماركيوني.
ولم يخرج فريق »احلمر« 
من الدور االول خالل مشاركاته 
اخلمس السابقة في هذه املسابقة 

البعيد حيث بدرو  القائم  الى 
رودريغيز الذي تلقفها بتسديدة 
من اللمسة االولى عجز جوليو 
سيزار عن صدها لتتهادى داخل 
الشباك )26(.  وبذلك تلقى ال� 
»نيراتزوري« هزميته االولى 
واصبح مطالب����ا بالفوز على 
ضيفه روبن كازان في اجلولة 
االخيرة لكي يضمن تأهله بغض 
النظر عن نتيجة برش����لونة 

الى جاميي كاراغر الذي حولها 
الفرنسي  امام  برأسه لتسقط 
الش����اب داڤيد نغوغ فأودعها 
الش����باك املجرية. وكان فريق 
»احلم����ر« بحاجة ال����ى الفوز 
مبباراته والى خدمة من ليون 
الفرنسي الذي ضمن تأهله قبل 
هذه اجلولة من اجل احملافظة 
على حظوظه في احلصول على 
البطاقة الثانية، اال ان فيورنتينا 

م����ع مدربه االس����باني رافايل 
بينيتيز الذي بدأ االشراف على 
الفريق في 2004، وهو ودع من 
الباب الصغير للمرة االولى منذ 

موسم 2002 - 2003.
وفي املجموعة الثامنة وعلى 
»ستاد االمارات«، حسم ارسنال 
تأهله بعدما تغلب على ضيفه 
س���تاندار لياج البلجيكي 2 - 
0. وافتتح الفرنس���ي س���مير 

نص���ري العائ���د مؤخ���را من 
اصابة ابعدت���ه لفترة طويلة 
عن املالعب، التسجيل للفريق 
اللندني في الدقيقة 35 مستفيدا 
من خطأ فادح للمدافع الندري 
موليمو الذي فقد توازنه عندما 
كان يح���اول اعتراض متريرة 
البلجيك���ي توماس فيرمايلني 
ام���ام العب  الكرة  فس���قطت 
مرسيليا السابق ليودعها الشباك 
دون عناء. وعندما كان الشوط 
انفاس���ه االخيرة  االول يلفظ 
اطل���ق البرازيلي دنيس���لون 
ك���رة صاروخية م���ن خارج 
املنطقة تركت احلارس التركي � 
البلجيكي لطيف بوالت في وضع 
املتفرج )45(. وحسم ارسنال 
ص���دارة املجموعة بعدما رفع 
رصيده الى 13 نقطة، فيما تأجل 
حس���م هوية صاحب البطاقة 
الثانية بعد تعادل اوملبياكوس 
الكمار الهولندي  اليوناني مع 
0 - 0. ويدخل اوملبياكوس الى 
اجلول���ة االخيرة وهو بحاجة 
للتعادل مع ضيفه ارسنال من 
اجل حسم تأهله بغض النظر 
عن نتيجة س���تاندار لياج مع 
الكمار، ألنه يبتعد عن الفريق 

البلجيكي بفارق ثالث نقاط.
وفي املجموعة السابعة، دخل 
اونيريا اورزيتشني الروماني � 
الذي يشارك في هذه املسابقة 
الول م����رة � بق����وة على خط 
املنافسة على البطاقة الثانية 
بعد فوزه على ضيفه اشبيلية 
الذي ضمن تأهله  االس����باني 
قبل هذه اجلولة، بهدف سجله 
الصربي ايڤيكا دراغوتينوڤيتش 
)45(. ورفع اونيريا رصيده الى 
8 نقاط في املركز الثاني بفارق 
نقطتني عن اشبيلية املتصدر 
ومثلهم����ا ع����ن ش����توتغارت 
االملاني الذي ع����اد من ملعب 
»ايبروك����س« بفوز ثمني على 
مضيفه رينجرز االسكوتلندي 
بهدفني سجلهما سيباستيان 
رودي )16( والصربي زدرافكو 

كوزمانوڤيتش )59(.
وستكون اجلولة االخيرة 
س����تجمع  ألنه����ا  حاس����مة 
شتوتغارت بأونيريا على ملعب 
االول، وفي حال جنح االخير 
في اخلروج بالتعادل او الفوز 
فس����يحصل على البطاقة، اما 
في حال خسارته فسينتقل الى 
مسابقة الدوري االوروبي، ألن 
رينجرز فقد االمل في املنافسة 
على املركز الثالث كونه ميلك 
نقطتني فقط بعدما مني بهزميته 

الثالثة.

يتوقع املدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلوس 
دونغا تألق منتخبات »إسبانيا، إجنلترا وأملانيا« في 
نهائيات كأس العالم 2010 املقبلة وتأهلها إلى األدوار 
النهائية في البطولة املقرر إقامتها في جنوب أفريقيا، 
واكد دونغا أنه ال يتوقع تأهل األرجنتني حتت قيادة 
مارادونا لألدوار النهائية نظرا للمس���توى الضعيف 
ال���ذي ظهر علي���ه الفريق ف���ي التصفي���ات املؤهلة 

للبطولة.
غرم االحتاد االيطالي لكرة القدم نادي يوڤنتوس، ثاني 
ترتيب الدوري احمللي، مببلغ 20 الف يورو بسبب الهتافات 
الصادرة عن جمهوره ضد مهاجم انتر ميالن ماريو بالوتيلي، 
واملفارق��ة ان بالوتيل��ي لم يكن متواجدا ف��ي امللعب عندما 
صدرت الهتافات ضده، الن فريقه لم يكن يلعب ضد يوڤنتوس، 
ب��ل ان االخير كان يواجه اودينيزي )1-0( االحد في املرحلة 

الثالثة عشرة من الدوري احمللي.
كشف االسكوتلندي اليكس فيرغسون، مدرب مان 
يونايتد بطل الدوري االجنليزي لكرة القدم، انه ال يبحث 
عن حارس ليسد فراغ الهولندي ادوين ڤان در سار عندما 
يقرر االخي���ر ان يضع حدا ملس���يرته في املالعب.ومن 
املتوقع ان يعلن ڤان در س���ار )40 عاما( في االس���ابيع 
القليلة املقبلة اذا كان يريد مواصلة مش���واره ملوس���م 
اضافي او االعتزال، علما بان عقده مع »الشياطني احلمر« 

ينتهي الصيف املقبل.
اقال بورتسموث متذيل ترتيب الدوري االجنليزي لكرة 
القدم مدربه ب��ول هارت.وكان ه��ارت )56 عاما( تولى هذا 
املنصب موقتا بعد اقالة طوني ادامس من منصبه في فبراير 
املاضي.وكان عقد هارت سينتهي في يونيو 2011 لكن النتائج 
املتواضعة التي يحققها بورتسموث هذا املوسم دفعت االدارة 

الى التخلي عن خدماته.
قبل نحو أسبوعني على انطالق بطولة كأس العالم 
لألندية في اإلمارات، أعلنت اللجنة املنظمة أنه لم يتبق 
س���وى عدد محدود من تذاكر مباريات النهائي ونصف 
النهائي للبطولة، وقد دعت املسؤولة اإلعالمية في اللجنة 
املنظمة ش���ذى الرميثي مش���جعي وجماهير كرة القدم 

حلجز تذاكرهم مسبقا قبل نفاد التذاكر نهائيا.
ق��ال االحتاد الصربي لكرة الق��دم انه قرر متديد عقد 
رادومي��ر انتيتش مدرب منتخب الب��الد االول لهذه اللعبة 
الش��عبية حتى كأس االمم االوروبي��ة 2012، وقاد انتيتش 
منتخب صربيا للوصول لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 
افريقيا وهو اجناز فريد من نوعه منذ استقالل صربيا ومن 

ثم فقد اشاد االحتاد باداء انتيتش.

تأهل أرسنال وفيورنتينا إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا

مهاجم إنتر ميالن صامويل إيتو متحسرا على إحدى الفرص الضائعة أمام برشلونة   )أ.پ( مهاجم ليڤربول داڤيد نغوغ في طريقه لتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى ديبريشني ..دون جدوى           )أ.ف.پ(

تييري هنري ميرر الكرة بعد أن ملسها بيده لغاالس الذي سجل هدف التأهل لفرنسا وفي االطار احلكم السويدي مارتن هانسون

هنأ املدير الفني لبرشلونة جوسيب غوارديوال العبيه عقب الفوز على إنتر ميالن، واكد غوارديوال 
ان األمور لم حتسم بعد مضيفا في تصريحات بعد املباراة »أهنئ فريقي على أدائهم، لقد خطونا خطوة 
مهمة جدا، واآلن يتعني علينا أن ننهي األمور في كييڤ، نحن نعتمد على أنفسنا فقط«. وأكد غوارديوال 
أنه اتخذ قرار عدم إش��راك ميسي وإبرا خوفا من غيابهما لفترة طويلة بسبب اإلصابة، مشيرا إلى أن 
الفريق برهن على قدرته على تغطية غيابهما، وتابع قائال »بالتأكيد أشعر باألمان أكثر بتواجد إبرا وليو 
ف��ي امللعب، لكن كان هناك خطر خس��ارة جهودهما لفترة طويلة، أتفهم ش��عور الناس ألنهما العبان 
عظيمان، لكن التشكيلة أظهرت حماسة كبيرة وقدمت أشياء مختلفة وجديدة في امللعب«. جدير بالذكر 
أن برشلونة سيضمن صدارة املجموعة في حالة فوزه في املباراة األخيرة على دينامو كييڤ، لكن قد 
يفقدها في حالة تعادله أما إذا خس��ر بهدفني نظيفني أو أكثر فإنه س��يواجه شبح اخلروج من املسابقة 

في حالة فوز أي من إنتر أو روبني كازان على اآلخر.

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني إلنتر ميالن استياءه وخيبة أمله من األداء الضعيف 
لفريقه في املباراة التي خس��رها أمام برش��لونة. ولم يتوقف املدرب عن إثارة اجلدل حيث قال: 
»توقعت أن يلعب برش��لونة بذلك الشكل املمتاز ألنه فريق كبير، ولكني خائب األمل ومحبط من 
فريقي الذي خذلني بعدم تقدميه ش��يئا خالل املباراة«، واضاف: »بدأنا املباراة بش��كل جيد لكن 
بعدها فقدنا كل ش��يء، فقدنا الثقة والتمركز والتحرك وظهرنا بش��كل سيئ، حذرت الالعبني من 
الكرات الثابتة والركنيات ولكنهم سمحوا لبرشلونة بان يسجل من تك الركنية الساذجة، لكن مع 
هذا كان ميكننا التس��جيل من ركلة جزاء وهذا كان سيساعدنا في تقليل الفارق فقط، لكن هذا لم 
يحدث وعموما هو ال يغير من أحقية برشلونة بالفوز ألنه كان الفريق األفضل«. وختم مورينيو 
تصريحاته قائال: »حلسن احلظ أن مصيرنا مازال بيدنا، املباراة األخيرة أمام روبني كازان صعبة 

ولكننا سنلعب للفوز والتأهل للدور القادم، ومن اجليد أن املباراة ستكون على ملعبنا«.

غوارديوال يهنئ العبيه بعد الفوز مورينيو: برشلونة استحق الفوز وإنتر خذلني

هانسون يرفع عن نفسه مسؤولية هدف فرنسا »اليدوي«ڤان غال يوقف طوني عن اللعب

رفع احلكم الس���ويدي مارتن هانسون الذي قاد مباراة فرنسا 
وجمهورية ايرلندا االخيرة في تصفيات كأس العالم 2010 عن نفسه 
مسؤولية هدف فرنسا الناجت من ملسة يد للمهاجم تييري هنري، 
والذي أس���فر عن حرمان املنتخب االيرلندي من فرصة املشاركة 
ف���ي املونديال املقبل. وكان هنري ملس الكرة بيده قبل ان ميررها 
لزميله وليام غاالس الذي س���جل هدف التعادل )1-1( لفرنسا في 
الدقيقة 103 من اياب امللحق االوروبي، ما س���مح لها بالتأهل الى 

نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة عشرة في تاريخها.
واعتبر هانس���ون ان الرؤية كانت معدومة أمامه وأمام زميله 
احلكم املساعد، وقال لصحيفة »سيودستران« السويدية: »أدركت 
انه ليس خطئي. كان حدثا مؤسفا أثر كثيرا على ايرلندا، لكنه لم 
يكن خطئي أو خطأ اجلهاز التحكيمي«. وكشف هانسون )38 عاما( 
الذي يحمل الشارة الدولية منذ ثماني سنوات ان عائلته تعرضت 
ملطاردة املصورين الفوتوغرافيني بعد احلادثة، نظرا لسعي وسائل 
االعالم إللقاء التبعة على كبش فداء: »فكرت وقلت في نفسي: هل 
يستحق هذا املنصب كل الضجيج الذي أسمعه؟«. وأضاف هانسون 

الذي بدأ مسيرته التحكيمية عام 1992، انه كان على وشك االعتزال 
جراء الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد املباراة.

وسيعود هانسون الى املالعب االوروبية لقيادة احدى مباريات 
دوري ابط���ال اوروبا في أوائل ديس���مبر املقبل. وكانت الصحف 
االيرلندية شنت هجوما على هنري ووصفته ب� »الغشاش«، وأطلقت 
عل���ى حركته »يد الضفدع« عوضا عن »يد اهلل« التي أطلقت على 
احلركة الش���هيرة التي قام بها االرجنتيني دييغو ماردونا خالل 

مونديال 1986 عندما سجل هدفا بيده في مرمى اجنلترا.
من جهته، أكد هنري سابقا بعد استبعاد االحتاد الدولي امكانية 
اعادة املباراة، ان اعادة مباراة منتخب بالده مع جمهورية ايرلندا 
س���تكون حال عادال وعبر عن انزعاجه »من الطريقة التي تأهلنا 
بها وأنا متأس���ف جدا لاليرلنديني الذين يس���تحقون التواجد في 
جنوب افريقيا«. وابرز االحتاد الدولي انه بحس���ب قوانني اللعب 
فإن »قرارات احلكم حول االحداث التي لها عالقة باللعبة غير قابلة 
لالس���تئناف«، مضيفا »ان احلكم ال ميكنه الرجوع في قراراته اال 

في حال لم تستكمل املباراة أو لم تنته املباراة«.

..وهونيس يؤكد بقاء مدرب بايرن

أوقف الهولندي لويس ڤان غال مدرب بايرن ميونيخ االملاني 
مهاج���م الفريق االيطال���ي لوكا طوني عن اللع���ب بعد مقابلة 
غير ودية أجرتها معه قناة ايطالية، بحس���ب صحيفة »بيلد« 
االملاني���ة، وحتدث طوني في مقابلة مع قناة »راي 3« االيطالية 
ع���ن عالقته املتده�ورة مع مدربه وعبر عن أمله بالعودة للعب 

في ايطاليا.
 وق���ال طوني )32 عاما(: »لدي مش���اكل مع ڤ���ان غال منذ 
أربعة أش���هر. ميكن القول ان عالقتنا انتهت. أحب ان أعود الى 
ايطاليا لتسجيل األهداف واملشاركة مجددا في صفوف منتخب 

ايطاليا«.
وقال ڤان غال ان اسم طوني »أزيل عن الالئحة« التي واجهت 
ماكابي حيفا امس في دوري ابطال اوروبا بسبب االصابة، لكن 
الصحيف���ة االملانية أضافت ان الكيل ق���د طفح ولم يعد املدرب 
الهولندي يتحمل املهاجم الف���ارع الطول، وكان بطل العالم قد 
تعرض مطلع نوفمبر لغرامة معبرة لتقليله من احترام النادي 
الباڤاري، اثر مغادرته امللعب ف���ي منتصف مباراة الفريق مع 

شالكه، قبل ان يعود ويعتذر أمام زمالئه.
 وذكر معلق قن���اة »زد دي إف« االملانية ان االش���تباك بني 
ڤان غال وطوني لن يحل سوى برحيل أحدهما عن النادي، مع 
االش���ارة الى ان ڤان غال يتعرض لضغوط شديدة اثر النتائج 

املتواضعة لبطل أوروبا اربع مرات.

اكد املدير العام لبايرن ميونيخ االملاني اولي هونيس ان ادارة 
الن���ادي الباڤاري لم تفكر بتاتا بالتخلي ع���ن املدرب الهولندي 
لويس ڤان غال الذي يواجه انتقادات ش���ديدة بس���بب النتائج 
املتواضعة التي يحققها مع الفريق.لكن هونيس لم يقفل الباب 
امام هذا االحتمال، مشيرا الى ان امكانية طرح هذه املسألة واردة 

في اي وقت.
وق���ال هونيس خالل مقابلة تلفزيوني���ة: »لم نطرح من قبل 
امكانية رحيل ڤان غال، لقد درس���نا الوضع مع املدرب واكدنا له 
دعمنا املطلق ونس���عى الى تسوية املشاكل بالتعاون معه وبكل 
هدوء«. من جهة اخرى، رفض هونيس التعليق على املهلة التي 
حددت لڤان غال من اجل تسوية »املشاكل« وان كان خروج النادي 
الباڤاري من مسابقة دوري ابطال اوروبا غدا االربعاء قد يعجل 
برحيله. واعرب هونيس عن استيائه من الضغوط االعالمية التي 
يواجهها النادي، مضيفا »ان الضغوط االعالمية التي تثقل كاهل 
النادي والالعبني وامل���درب باتت ال تطاق. نحن جميعنا، ان كنا 
اعضاء النادي او وسائل االعالم، لسنا صبورين جتاه النادي«.

كرويةمتفرقات


