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نجم ريال مدريد البرتغالي
كريستيانو رونالدو يصرخ ألمًا

بعد الخروج المبكر )أ.پ(

آثار الهزيمة بادية 
على غونزالو هيغوين 
والسان ديارا

أصبح الغموض يكتنف مس���تقبل سيزاري برانديلي 
مدرب ن���ادي فيورنتينا بعد خروج الفريق االيطالي من 
دوري االبطال في حني تشير تكهنات الى ان املدرب رمبا 
ينض���م الى نادي يوڤنت���وس أو يتولى تدريب املنتخب 
االيطالي. وتأهل بايرن ميونيخ االملاني لدور الثمانية في 
دوري االبطال متفوقا على منافسه االيطالي بفارق االهداف 

رغم فوز فيورنتينا على أرضه 3-2 في لقاء االياب.

كشفت صحيفة »بيلد« االملانية ان قائد 
منتخب املانيا ميكايل باالك سيمدد عقده 
مع ناديه احلالي تشلسي االجنليزي ملدة 

عام واحد حتى يونيو 2011.
واوضحت الصحيف���ة أن باالك الذي 
ينتهي عقده مع الفريق اللندني في يونيو 
املقبل، حصل على امكانية جتديد عقده 

لسنة اضافية.
وانتقل باالك الى صفوف تشلسي عام 
2006 قادما من بايرن ميونيخ، بعد ان لعب 
في صفوف كايزرسلوترن )99-1997(، 
وباير ليفركوزن ايض���ا )2002-1999(، 
ومنذ انتقاله الى تشلسي سجل باالك 16 

هدفا في 97 مباراة.

الغموض يكتنف مستقبل برانديلي باالك لتمديد عقده حتى عام 2011

راموس: يجب أن نعتذر

باالسيوس: توتنهام طريقي إلى »الملكي«

سيريزو: من العار خروج فريق إسباني
كاكا يطلب 

السماح
من الجماهير

خسارة ريال
82 مليون دوالر

استطالع: البدء
بڤان در ڤارت

ذكر البروفيس���ور سيمون تشادويك في جامعة 
كوفنتري، إن الريال خسر فرصة احلصول على 82 
مليون دوالر بعد أن فقد فرصة االستمرار في املسابقة 
وهي األموال التي كان يجنيه���ا من جوائز االحتاد 
األوروبي بدوري األبطال ومن عقود الرعاية وأشياء 
أخرى. الدراسة أظهرت أن ريال مدريد انخفض معدل 
احلضور اجلماهيري مبلعبه عن املوسم املاضي بنحو 
7.8% كما أن عدد القمصان التي يبيعها في إسبانيا 
تقل عما يبيعه ليڤربول وتشلسي في إجنلترا، وأرجع 
البروفيسور السبب إلى األزمة االقتصادية الكبيرة 
التي تعاني منها إسبانيا مقارنة بإجنلترا وارتفاع 
معدل البطالة ألعلى درجاته���ا منذ 60 عاما كما أن 
ثقافة شراء قمصان األندية منتشرة في بالد الضباب 

أكثر من بالد املاتادور.

كشف استطالع أجرته صحيفة املاركا املدريدية أن 
جماهير ريال مدريد كانت ترغب في رؤية الهولندي 
ڤان در ڤارت ضمن األحد عشر العبا الذين سيكونون 

على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.
االستطالع شمل كل الالعبني املتاحني أمام مانويل 
بلليغريني وفيه حصل حارس املرمى ايكر كاسياس 
على 95.1 من األصوات حلراسة املرمى في مقابل %4.9 

من األصوات للپولندي بيرزي دوديك.

أكد مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس أن ما جرى كان مؤملا جدا وأن 
على جميع الالعبني تقدمي االعتذار للجماهير التي وقفت مع الفريق حتى 
آخر حلظة. وق���ال في مؤمتر صحافي عقده امس: »يوم املباراة كان يوما 
مؤملا ونحن غاضبون لعدم حتقيق حلم هذه اجلماهير، لقد كانت حلظات 
معق���دة جدا، الفريق صنع خالل 90 دقيق���ة الكثير من الفرص الواضحة 
جدا واجلميع كان يستعد تقريبا لالحتفال ولكن ما جرى بعد ذلك وضع 
ش���وكة كبيرة بيننا وبني اجلماهير، اآلن علينا التفكير في احلصول على 

الليغا وال نريد أن تؤثر علينا هذه النتيجة«.

أطلق العب وسط توتنهام الهندوراسي ويلسون باالسيوس تصريحا 
ناري���ا العترافه بأنه انضم لتوتنهام من أجل احلصول على فرصة اللعب 

فيما بعد لريال مدريد اإلسباني.
فاجأ هذا اإلقرار املدير الفني للفريق هاري ريدناب الذي دفع فيه مبلغا 
كبيرا للتعاقد معه وصل لنحو 12 مليون جنيه إسترليني في يناير 2009 
بعد صراع كبي���ر مع نادي ويغان االجنليزي ال���ذي رفض عدة عروض 
للتفريط في النجم الهندوراسي الذي فقد شقيقه العام املاضي في حادث 

جرمية قتل.

أعرب رئيس أتلتيكو مدريد االسباني إنريكي سيريزو عن حزنه خلروج 
ريال مدريد مؤكدا أن خروج فريق إسباني من البطولة عار.

وأضاف رئي���س الفريق الذي ودع البطولة م���ن دور املجموعات إلى 
الدوري األوروبي »دائما ما يكون من العار خروج فريق إسباني من دوري 
األبطال« وأفاد بأنه لم يتمكن من مشاهدة املباراة إذ كان في طريق العودة 
من بوينس آيرس وهي الزيارة التي وقع فيها على جتديد عقد الش���راكة 

بينه وبني املجلس الرياضي الوطني األرجنتيني. البرازيلي  الالعب  طلب 
والعب خط وس���ط ريال 
مدريد ريكاردو كاكا السماح 
من اجلميع، بعد اخلروج 
أمام لي���ون، وأكد أن حالة 
الت���ي كان عليها  الغضب 
وقت التغيير كان بس���بب 
التبديل.  املباراة ولي���س 
كاكا أكد أنها ضربة كبيرة 
يتعرض لها الريال في وقت 
صعب للغاية، وقال »كل ما 
ميكننا فعله اآلن هو طلب 
السماح من املشجعني، كلنا 
كنا نريد أن نلعب النهائي 
البرنابيو«. وأضاف  على 
»لقد مررت بظروف صعبة 
كثيرة في حياتي لكن مع 
أصدقائ���ي كن���ت دائما ما 
أتغلب عليها، وكانت مباراة 
مفتوحة واخلطأ في دوري 
أبط���ال أوروبا ال ميكن أن 
يغتفر«. ووصف كاكا راوول 
العظيم لذلك هو  بالالعب 
لم يغضب بسبب التبديل 
بل غضب بس���بب وضع 

الفريق.

كالديرون: يخططون لبيع كاكا
أكد رامون كالديرون الرئيس 
السابق لنادي ريال مدريد ان 
إدارة هذا األخير جهزت خططا 
ومشاريع مستقبلية للتخلص 
من بعض الالعبني في س���وق 
املقبلة  االنتقاالت الصيفي���ة 
الالئحة  وقد يتص���در ه���ذه 
النج���م البرازيلي كاك��ا الذي 
لم يكمل بعد سنة كامل��ة ف��ي 

ال� »برنابيو«.
وم���ن جهة أخ���رى انتقد 
كالديرون املدرب األملاني السابق 

للميرينغ���ي برند شوس���تر 
واعتبره السبب الرئيسي في 
تراجع مستوى النادي امللكي 
في املنافسات األوروبية خالل 

السنوات ال� 3 األخيرة.
وكش���ف كالدي���رون في 
مقابلة مع إذاعة »أوندا إف إم« 
اإلسبانية قائال »شوستر لم 
يكن في مستوى تطلعاتنا وقد 

خلق لنا مشاكل كثيرة.
أنا لست في وضع يسمح 
ل���ي باحلكم عل���ى أحد ولكن 

في احلي���اة كل واحد منا تتم 
معاملته كما يستحق«.

وأضاف متحدثا عن صفقات 
مدريد الكبرى فكررها كالديرون 
مجددا قائال »كريستيانو رونالدو 

جاء إلى مدريد بفضلي أنا.
بعد اتفاق بيني وبينه مت في 
ال� 18 من ديسمبر 2008. بالنسبة 
لي احلصول عليه كان جناحا 
كبيرا. كاكا اليزال غير قادر على 
تقدمي كل ما بجعبته. يقولون إنه 

يعاني من إصابة مزمنة«.

الصحف اإلسبانية
تصف الخروج بأنه »كارثة«

.. والفرنسية تهلّل وتشيد

وصفت الصحف االسبانية الصادرة أمس خروج ريال مدريد بأنه 
كارثة، وخرجت صحيفة »اس« الرياضية بعنوان عريض »كارثة« 
بعد تعادل الفريق امللكي على ارضه مع ليون 1-1 ايابا ليودع املسابقة 

بعد خسارته ذهابا 1-0.
وقالت الصحيفة »انها حقيقة مؤسفة، وكارثة مجهولة العواقب، 
الكابوس مستمر«، في اشارة الى فشل ريال مدريد في تخطي الدور 

الثاني في املواسم الستة املاضية.
أما »ماركا« فابرزت في صدر صفحتها الرئيسية عنوان »اخرج« 
متوجهة بكالمها الى املدرب التش���يلياني مانويل بلليغريني الذي 
حملته مسؤولية اخلسارة واخلروج املذل »األكثر قسوة في السنوات 

اخلمس عشرة االخيرة« كما وصفته.
وقالت »س���قط املدرب التشيلياني مرة جديدة في ليلة حاسمة، 
لقد ارتكب خطأ شنيعا في مباراة الذهاب ضد ليون ولم تكن االمور 

افضل ايابا، مصيره بات محتوما«.
أما صحيفة »اي بي س���ي« فاعتبرت أن »حبل املشنقة بدأ يلتف 
على عنق بلليغريني« مشيرة الى ان »أكثر من 250 مليون يورو قد 
رميت في س���لة املهمالت« في اشارة الى االموال الطائلة التي أنفقها 
ريال مدريد لتعزيز صفوفه بنجوم كبار أمثال البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والبرازيلي كاكا.
وقالت »ال بايس« »ال ميكن شراء االلقاب باملال« معتبرة أن ليون 
استحق التعادل نظرا لعرضه اجليد في الشوط الثاني بعد التغييرين 
اللذين اجراهما مدربه كلود بويل. وانتقدت الصحف ايضا املستوى 
الذي ظهر به البرازيلي كاكا واملهاجم االرجنتيني غونزالو هيغوين 
واش���ارت »اس« الى ان كاكا »قدم اس���وأ وجه له«، اما صحيفة »ال 
فانغارديا« فاعتبرت ان هيغوين »الذي طاملا كان حاسما هذا املوسم 
كان السبب في خسارة فريقه بعد اهداره العديد من الفرص« وحتديدا 

عندما أصاب القائم واملرمى مشرع أمامه.

اعتبرت الصحف الفرنس���ية ان ما حقق���ه ليون هو ابرز اجناز له 
على الصعيد االوروبي، وقالت صحيفة »ليكيب« الرياضية الواسعة 
االنتشار »حقق ليون اكبر اجناز له في تاريخ مشاركاته االوروبية«، 

واضافت »طموحاته اآلن ال حدود لها«.
ام���ا »لوباريزيان« فقالت »ليون أبكى ريال مدريد«، واضافت »من 
خالل اقصائه ريال مدريد، ضرب ليون بقوة وحقق ابرز نتيجة له في 
تاريخه«، واعتبرت »لو فيغارو« بان ليون بات يشكل عقدة لريال مدريد 
وقالت »اثبت ليون انه عقدة مس���تعصية على ريال مدريد، حيث لم 
يخسر امامه في ست مباريات«، واضافت »لقد دخل ليون نادي الكبار«، 

ورأت »ليبريراسيون« ان ليون حقق اجنازا »باخلط العريض«.

بلليغريني: أتحمل الجزء األكبر من الخروج

كوتشو: المدرب جبان

ڤالدانو: كالم غوتي عن اللعب الفردي غير صحيح

يواجه مدرب ريال مدريد، التشيلياني 
مانويل بلليغريني االقالة بعد الفشل 
الذريع الذي مني به فريقه. واعترف 
بأن���ه يتحمل اجلزء  بلليغريني 
االكبر من مسؤولية اخلروج املبكر 
لفريقه وقال: ما أستطيع أن أفعله 
هو االس���تمرار في القيام بعملي كما 

أفعل يوميا.
النهائي كان  بل���وغ  وأضاف: 
طم���وح اجلمي���ع، وبالتالي فإن 
اخلروج مؤلم جدا. اخلسارة هي 
ضربة قوية، لكن يتعني علينا ان 
نرفع من معنويات الالعبني والنظر 
الى املستقبل وبذل املزيد من اجلهود 

إلحراز اللقب احمللي.
من جهته، قال حارس ريال مدريد ايكر 
كاسياس »نحن غاضبون من انفسنا، 
من الصعب هضم ما حصل، اطلب 
النادي الصفح لهذه  من جمهور 
اخلس���ارة في بطولة كنا منني 
النفس بإحراز لقبها. يتعني علينا 

ان نتقبل املسؤولية فيما حصل«.
وكان لسان حال العب الوسط غوتي مماثال 
عندما قال: انه امر مؤسف، لكن اخلروج أثبت 
مرة جديدة اننا فش���لنا في حسم االمور في 

مصلحتنا في املباريات املهمة.
في انتقاد مبطن لزمالئه قال غوتي: يتوجب 
علينا ان نلعب اكثر كفريق وليس كمواهب 
فردية، متاما كما فعل ليون ويجب االعتراف 

بذلك.
وكشف: كلما تتعرض للخسارة في هذه 
املسابقة يكون االمر صعبا، لكن هذه املرة أكثر 
قساوة، واآلن يتعني علينا ان نركز جهودنا 

على احراز الدوري احمللي إلنقاذ موسمنا.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري احمللي 
بفارق االهداف عن برش���لونة وسيسمح له 
خروجه م���ن دوري االبطال بتركيز جهوده 
على البطولة االولى وهي أمله الوحيد الباقي 

هذا املوسم.
لكن حتى الفوز باللقب احمللي قد ال يعفي 
بلليغرين���ي من االقالة وه���ذا ما حصل مع 

االيطالي فابيو كابيللو قبل ثالثة مواسم.

الناطق  وصف ديوغو كوتش���و 
الرسمي باس���م النجم البرازيلي كاكا، 
مدرب ريال مدريد مانويل بلليغريني بالجبان 
بعد ان قام بإخراج كاكا أواخر المباراة وإشراك 

راوول غونزاليز مكانه في المباراة. وقال كوتشو: 
المدرب الجبان هو الذي يش���ير بإصبعه الى 
العب معين في محاولة إلبعاد االنظار عن عدم 

قدرته على القيام بأشياء معينة.

العام  املدي���ر  ظه���ر 
لري���ال مدري���د خورخي 
ڤالدانو في منظر خائب 
األمل بعد فش���ل فريقه 
في الفوز على أوملبيك 
ليون. ڤالدانو أكد 

في تصريحات لصحيفة املاركا واملقربة 
من الفريق امللكي أنه مازال هناك الكثير 
من العمل. وقال ڤالدانو: »الوقت مبكر 
لتوجي���ه االنتقادات، يج���ب أن نقوم 
ببع���ض التعدي���الت فالفريق بحاجة 
إلى أن يكون لديه ش���خصية قوية«. 

وأضاف بخصوص بلليغريني: »املوسم 
لم ينته بعد وبلليغريني سيستمر معنا، 
واإلرهاق أثر علينا وانهار الفريق في 
الشوط الثاني«. ورد ڤالدانو على قول 
غوتي إن الفريق ال يلعب شكل جماعي 

بقوله: »هذا كالم غير صحيح«.

كاسياس وغوتي يأسفان لإلقصاء القاسي

ليون »أسد« على الـ »ريال«
ضاعت املاليني وضاع احللم »األبيض« للنادي امللكي وضاعت 
كل آمال وترشيحات النقاد واملتابعني لريال مدريد االسباني ببلوغ 
املباراة النهائية في 22 مايو التي يستضيفها في »سانتياغو 
برنابيو« على ارضه وبني جماهيره بعد ان لعب 6 دقائق فقط 
وسلم املباراة ل� »أسد« فرنسا ليون الفرنسي ليؤكد مجددا ان 
»غاالكتيكو« رئيس النادي امللكي فلورنتينو بيريز لم تكن في 
محلها كما حدث منذ مواسم. ناهيك عن ان املدرب التشيلي مانويل 
بلليغريني لم يكن على 
ق���در الطموح����ات 
وامل���س���ؤول���ي���ة 
السعاف 

ريال مدريد وحتقيق الفوز والتأهل بل أخطأ في التبديالت والتشكيلة 
االساسية التي لعب بها املباراة. 

وأطاح ليون الفرنسي مبضيفه ريال مدريد االسباني صاحب 
الرقم القياس����ي بعدد األلقاب )9( بإجباره على االكتفاء بالتعادل 
1-1، ليتأهل الى ربع النهائي مع مان يونايتد االجنليزي الذي فك 
عقدته امام ضيفه ميالن االيطالي باكتساحه 4-0 في اياب الدور 

ال� 16 النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.
وعلى ملعب »سانتياغو برنابيو«، يبدو ان ال� 250 مليون يورو 
التي أنفقها ريال مدريد هذا املوسم لم تشفع له لتجنب اخلروج 
من الدور ثمن النهائي للموسم السادس على التوالي وذلك بعدما 
اكتفى بالتعادل مع ضيفه ليون 1-1، ولم يكن ذلك كافيا ملواصلة 

املشوار نحو الفوز باللقب العاشر النه خسر ذهابا 1-0.
وودع ريال مدريد املسابقة من هذا الدور في املواسم اخلمسة 
السابقة على أيدي يوڤنتوس االيطالي وارسنال االجنليزي وبايرن 
ميونيخ األملاني وروما االيطالي وليڤربول االجنليزي على التوالي، 
ثم أضاف خيبة اخرى يضيفها الى خيبات املواسم املاضية بعدما 
فش����ل في فك عقدته امام ليون ألنه لم يفز على الفريق الفرنسي 

في املباريات الست التي جمعته بالفريق الفرنسي.
وكان النادي امللكي تواجه مع ليون في دور املجموعات موسمي 
2006/2005 )0-3 و1-1( و2007/2006 )0-2 و2-2(، ثم ذهابا هذا 

املوسم عندما خسر بهدف سجله الكاميروني جان ماكون.
وبدأ ريال مدريد املباراة ضاغطا بهدف تعويض نتيجة مباراة 
الذهاب باكرا وكان قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة االولى 
عندما توغ����ل البرازيلي ري����كاردو كاكا وانفرد باحلارس هوغو 
لوريس لكن االخير تألق وحرم النادي امللكي من افتتاح التسجيل. 
لكن ريال مدريد لم ينتظر طويال ليهز الش����باك الفرنسية عندما 
مرر غوتي كرة طولية متقنة الى البرتغالي كريستيانو رونالدو 
املتوغل على اجلهة اليس����رى فتوغل داخل املنطقة قبل ان يسدد 
بني س����اقي لوريس، مسجال هدفه السابع في 6 مباريات خاضها 

هذا املوسم في املسابقة )6(.
وواصل ريال اندفاعه وكاد كاكا ان يسجل له الهدف الثاني اثر 
مجهود فردي على اجلهة اليسرى لكن لوريس تدخل هذه املرة 
وأنقذ املوقف )8(، ثم تدخل القائم األيسر ليحرم األرجنتيني 
غونزالو هيغواين من تس���جيل الهدف الثاني بعدما وصلته 

الكرة من متريرة بينية متقنة لكاكا فانفرد بلوريس ثم تخطاه 
وسدد في املرمى اخلالي لكن احلظ عانده )26(. وحصل الهداف 
األرجنتين���ي على فرصة اخرى بعد دقيقتني فقط بعد متريرة 

جديدة من كاكا لكنه اصطدم هذه املرة بتألق لوريس )28(.
وغابت بعدها الفرص حتى بداية الشوط الثاني الذي شهد 
انتفاضة ليون وكان قريبا من ادراك التعادل عبر األرجنتيني 
ليساندرو لوبيز لكن احلارس ايكر كاسياس تألق وأنقذ فريقه 
)55(، ودفع النادي امللكي ثمن الفرص التي اضاعها في الشوط 
االول الن الصرب���ي ميراليم بيانيتش ادرك التعادل لليون في 
الدقيقة 75 بعد لعبة جماعية رائعة بدأها السويدي البديل كيم 
كالشتروم الذي مرر الكرة الى األرجنتيني سيزار ديلغادو داخل 
املنطقة فحولها األخير الى ليساندرو لوبيز الذي حضرها بدوره 
الى بيانيتش فأطلقها »طائرة« من مس���افة قريبة داخل شباك 
كاس���ياس، وكان ذلك كافيا لفريق املدرب كلود بويل ليحجز 
مكان���ه في ربع النهائي على حس���اب النادي امللكي وماليينه، 
ما س���يضع مدرب األخير التش���يلي مانويل بلليغريني حتت 

خطر االقالة.

ماليين بيريز
لم تمنع خروج »الملكي«
من دوري أبطال أوروبا


