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27 علق مدرب مان يونايتد االجنليزي السير اليكس فيرغسون 
بعد اخلسارة أمام بشيكتاش التركي لـ »سكاي سبورت«: »الكرة 
جاءت بعد ارتطامها بالالعب رافائيل دا سيلفا مما جعلها اصعب 

للتعامل معها«.
واضاف: »لقد لعبنا بتشكيلة جتريبية وعلينا ان نكون عادلني 
عند تقييم الالعبني في هذه املباريات وال ميكنني ان ألقي اللوم 

على حارس مرمانا بن فوستر.

صرح املدير الفني لتشلسي كارلو أنشيلوتي عقب انتهاء املباراة امام 
بورتو البرتغالي قائال: من املهم تصدرنا للمجموعة، هذا أهم شيء كنا 
نبحث عنه، بصراحة هذا كان هدفنا من تلك املباراة لنضمن ألنفســـنا 

مستقبال جيدا.
وأوضـــح: أدينا مباراة جيدة جـــدا، وبورتو كان نداء عنيدا، لم يكن 
سهال حتقيق الفوز عليه، ولكننا لعبنا ايضا بطريقة رائعة وحققنا أهم 

شيء، النقاط الثالث لتعزيز صدارتنا.

أنشيلوتي: فعلنا المهم مع بورتوفيرغسون ال يلوم بن فوستر

ريال مدريد يخطو نحو التأهل وبوردو يخدم بايرن ميونيخ 

خطــــا ريــــــال 
مدريد االسباني 
خطـــوة كبيرة 
نحو بلوغ الدور 
الثانـــي بفـــوزه الصعب على 
ضيفه زيوريخ السويسري 0-1، 
واسدى بوردو الفرنسي خدمة 
الى بايرن ميونيخ االملاني بفوزه 
على يوڤنتوس االيطالي 0-2، 
فيما وضع بشيكتاش التركي 
حدا للسجل اخلالي من الهزائم 
ملـــان يونايتد االجنليزي على 
ارضـــه عندما هزمـــه 1-0 في 
اجلولة اخلامسة قبل االخيرة 
من الدور االول ملسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
في املباراة االولى على ستاد 
سانتياغو برنابيو وامام 60 الف 
متفرج، سيطر ريال مدريد على 
مجريات مباراته مع زيوريخ 
منذ البداية وحتى النهاية بيد 
انه عجز عن تسجيل اكثر من 

هدف وحيد.
واستعاد ريال مدريد صدارة 
املجموعة الثالثة من شـــريكه 
الســـابق ميالن االيطالي الذي 
اهدر فرصة ذهبية حلسم تأهله 
التعادل  مبكرا وسقط في فخ 
امام ضيفه مرسيليا الفرنسي 

1-1 على ملعب سان سيرو.
آماله  وابقى مرسيليا على 
في التأهل الى الدور الثاني بيد 
انه يحتاج الى معجزة تتمثل 
في الفـــوز على ريـــال مدريد 
في اجلولة السادسة االخيرة 
برباعية نظيفة كونه خســـر 
ذهابا بثالثية نظيفة في مدريد. 
اما النادي امللكي فيحتاج الى 
التعادل او اخلسارة باقل من 4 

اهداف نظيفة لضمان تواجده 
في الـــدور الثانـــي ومواصلة 
سعيه نحو بلوغ النهائي الذي 
سيقام على ملعبه سانتياغو 

برنابيو.
وترجم االرجنتيني غونزالو 
هيغوايني سيطرة النادي امللكي 
الى هدف عندما تلقى كرة على 
طبق من ذهب من كاكا عند حافة 
املنطقة فكسر مصيدة التسلل 
وتوغـــل داخل املنطقة قبل ان 
يســـددها على يسار احلارس 

ليوني )21(.
القائم االمين تسديدة  ورد 
قويـــة للبرازيلي مارســـيلو 
اثر ركلـــة ركنيـــة انبرى لها 

هيغوايني)35(.
الثانية، كان اســـتهل  وفي 
ميالن املباراة بهدف مبكر سجله 
ماركو بورييلـــو بعد مجهود 
فردي رائع داخل املنطقة حيث 
املدافعني وانفرد  تالعب باحد 

على آمال الفريق البافاري قائمة 
في التاهل الى الدور الثاني.

وفـــاز الفريـــق البافـــاري 
بصعوبة علـــى ضيفه ماكابي 
حيفـــا بهدف وحيـــد ملهاجمه 
الدولي الكرواتي ايفيكا اوليتش 
في الدقيقة 62 على ملعب اليانز 

ارينا وامام 58 الف متفرج.
وهو الفـــوز الثاني لبايرن 
ميونيخ في الدور االول ووضع 
حدا خلسارتني متتاليتني امام 
بوردو فعزز موقعه في املركز 
الثالث برصيد 7 نقاط بفارق 
نقطة واحدة خلف يوڤنتوس 

الثاني. 
وســـتكون مباراة الفريقني 
في اجلولة السادسة االخيرة 
في تورينو حاســـمة لتحديد 
املتأهـــل الثاني عن املجموعة. 
ويحتاج يوڤنتوس الى التعادل 
فقط لتخطي الدور االول، فيما 
سيكون بايرن ميونيخ مطالبا 

منذ سقوطهم امام ديبورتيفو 
ال كورونيا االسباني 2-3 في 

اكتوبر 2001.
وخاض مان يونايتد املباراة 
الفريق  اغلبها من  بتشـــكيلة 
الرديف باستثناء االساسيني 
القائد غاري نيفيل العائد من 
االصابة وويس براون والصربي 
نيمانيـــا فيديتش والبرازيلي 
اندرسون والكوري اجلنوبي 
بارك جي سونغ، قبل ان يدفع 
مبايكل اوين فـــي الدقيقة 69 
لكن دونـــان ينجحة في ادراك 

التعادل.
على الرغـــم من غياب ابرز 
اساسييه وخصوصا الويلزي 
رايـــن غيغـــز ووايـــن روني 
ومايكل كاريك ودارين فليتشر 
والبلغاري دمييتار برباتوف، 
قدم شباب مانشستر يونايتد 
مباراة جيـــدة واهدروا العديد 

من الفرص.

باحلارس ستيف مانداندا قبل 
ان يسدد بني ساقيه داخل املرمى 

.)10(
التعادل  وادرك مرســـيليا 
عندما توغل السنغالي مامادو 
نيانغ داخل املنطقة ومرر كرة 
عرضية افلتت من يدي احلارس 
امام  البرازيلي ديـــدا فتهيات 
االرجنتيني لوتشو غونزاليز 
الذي تابعها بيمناه قوية داخل 

املرمى )16(.

خسارة يوڤنتوس 

وفي املجموعة االولى، اسدى 
بوردو خدمة كبيرة الى بايرن 
ميونيخ االملاني عندما تغلب 
على يوڤنتوس بهدفني نظيفني 
للبرازيلي فرناندو مينيغازو من 
ركلة حرة جانبية مباشرة )54( 
واملغربي مروان الشماخ )94( 
على ملعب »جاك شابان دملاس« 
فضمن صدارة املجموعة وابقى 

بالفوز ملواصلة مشـــواره في 
املسابقة.

تألق بشيكتاش

وفـــي املجموعـــة االولـــى 
اولدترافورد،  وعلـــى ســـتاد 
جنح بشيكتاش في وضع حد 
للســـجل اخلالي مـــن الهزائم 
ملان يونايتد على ارضه عندما 
تغلب عليه بهدف وحيد سجله 
الدولي التشيلي رودريغو تيلو 

في الدقيقة 20.
وهي اخلسارة االولى ملان 
يونايتد على ارضه 24 مباراة 
متتالية وحتديدا منذ سقوطه 
امام ميالن االيطالي 0-1 في الدور 
ثمن النهائي عام 2005. ومنذ 
ذلك احلني حقق مان يونايتد 
17 انتصارا و6 تعادالت قبل ان 
يسقط امام بشيكتاش. كما هي 
اخلسارة االولى للشياطني احلمر 
على ارضهم في دور املجموعات 

ويحل مـــان يونايتد ضيفا 
على فولڤســـبورغ االملاني في 
اجلولـــة االخيرة وخســـارته 
ستؤدي الى انهائه الدور االول 
في املركز الثاني ما قد يطيحه 
في مواجهة كبار القارة العجوز 
في الدور الثاني وبالتالي فهو 
التعادل على  مطالب بتحقيق 
االقل لضمان الصدارة بيد ان 
مهمتـــه لن تكون ســـهلة الن 
الفريق االملاني سيكون بحاجة 
الى الفـــوز ملرافقته الى الدور 
الثاني خصوصا بعد خسارته 
امام مضيفه سســـكا موسكو 
الروسي 1-2 في موسكو.وانعش 
سسكا موسكو اماله بعدما رفع 
رصيده الى 7 نقاط متســـاويا 
مع الفريـــق االملاني في املركز 
الثاني بيـــد ان االخير يتفوق 
عليه بفارق املواجهات املباشرة 
بعدما كان تغلب عليه 3-1 في 

اجلولة االولى.

وتأجل احلسم في البطاقة 
الـــى اجلولة االخيرة  الثانية 
حيث يلعب فولفســـبورغ مع 
ضيفه مان يونايتد وصاحب 
البطاقة االولى في املجموعة، 
فيما يحل سسكا موسكو ضيفا 
على بشيكتاش التركي صاحب 

املركز االخير.
ويحتاج فولفســـبورغ الى 
الفوز على مـــان يونايتد بأي 
نتيجة ملرافقته الى الدور الثاني، 
في حـــني تبقى آمال سســـكا 
موسكو معلقة على فوزه على 
بشيكتاش وتعثر فولفسبورغ 
امام الشياطني احلمر، او تعادل 
الفريق الروســـي مع مضيفه 
التركي وخسارة فولفسبورغ 

امام بطل اجنلترا.

تشلسي ال يخسر 

وفي املجموعة الرابعة، تابع 
تشلســــي االجنليزي نتائجه 
اجليدة في املسابقة وحقق فوزه 
الرابع وكان على حساب مضيفه 
بورتو البرتغالي بهدف وحيد 
سجله مهاجمه الدولي الفرنسي 
نيكوال انيلكا بارمتاءة راسية من 
مسافة قريبة )71( على ستاد »دو 
دراغاو«. وفي مباراة ثانية ضمن 
املجموعــــة ذاتها، تعادل ابويل 
القبرصي مــــع اتلتيكو مدريد 
االسباني بهدف للصربي نيناد 
اثر متابعته  ميروسافليفيتش 
لكرة عرضية من مسافة قريبة 
داخل املرمــــى )5( مقابل هدف 
للبرتغالي ســــيماو سابروسا 
مستغال كرة مرتدة مكن احلارس 
تابعها داخل املرمى )62( على 

ستاد »جي سي بي«.

تشلسي ال يخسر ومرسيليا يؤجل تأهل ميالن في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

العب بوردو الفرنسي مروان الشماخ تألق وسجل في مرمى يوڤنتوس وها هو يحول الكرة برأسه امام مارتن كاسيريس                      )رويترز(

مدد العب ارسنال الكاميروني الكسندر سونغ عقده مع الفريق 
االجنليزي ليصبح ســــونغ الالعب الثاني بعد ادواردو املهاجم 

الكرواتي الذي جدد عقده في وقت سابق من هذا الشهر.
وانضم سونغ 22 عاما الرسنال في يوليو من عام 2006 قادما 
من فريق باســــتيا الفرنسي، وهاهو اآلن يوقع على عقد طويل 
االمد مع االرســــنال والذي يعتقد بقــــاءه مع النادي االجنليزي 
حتى عام 2014. وســــبق لالعب الكاميروني الشاب ان لعب لـ  
»الغانرز« 74 مباراة كأساسي فضال عن لعبه لـ 22 مباراة كبديل، 
وتألق هذا املوسم مع فريقه حيث عوض غياب زميله البرازيلي 

دينيسلون الذي غاب عن فريقه بسبب االصابة.

قال مدرب اتلتيكو مدريد كيكي فلوريس بعد 
التعادل امام آبويل نيقوســـيا »كان الهدف من 
املباراة هو ان نعتمد على انفسنا في االستمرار 
في املنافســـات االوروبية، تتبقى مباراة واحدة 
اآلن ومصيرنـــا بأيدينا للوصـــول الى الدوري 

االوروبي«.
وتابـــع املدير الفني الشـــاب »احلقيقة انني 
احسست ان النتيجة كانت من املمكن ان تصبح 
اسوأ، في الوقت احلالي لتحصل على نقطة في 

اي مسابقة البد وان تعاني كثيرا«.

بعدما هاجم عدد من اســـاطير ليڤربـــول مدرب الفريق 
رافاييل بنيتيز، ذهب االسطورة تومي سميث لغير ما ذهب 
اليه زمالء املاضي، وقال الالعب الذي فاز بلقبني اوروبيني مع 
ليڤربول خالل 16 عاما اخلص خاللها مع ليڤربول لصحيفة 
»الديلي ميـــل«: »ليڤربول ينتمي لزمـــرة الفرق االوروبية 
االفضـــل، وبالتالي فإن اخلروج من الدور االول ليس عاديا 

وال ميكن النظر اليه بوضع االسباب«.
واضاف: »حسب وجهة نظري فاملشكلة في املالكني فهم 
يشاهدون املباريات بصعوبة، كما ان عليهم اآلن توفير املال 

لرافاييل بنيتيز كي ال يتكرر املوسم املخيب مرة أخرى«.

د مع أرسنال سونغ يجدِّ فلوريس سعيد بالتعادل أمام آبويل سميث: فشل ليڤربول سببه المالكون


