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عالميةمتفرقات

 اعتذر توماس كولر، النائب السابق لرئيس االحتاد 
األملاني للرياضة في أملانيا الشرقية سابقا إلى ضحايا جتارب 

املنشطات في بالده.
ولكنه تع����رض أيضا لهجوم وانتقادات حادة بس����بب 

تصريحاته بشأن املنشطات في أملانيا الشرقية سابقا.
 أعرب العب كرة القدم البرازيلي الدولي رونالدينيو عن 
خيبة أمله لعدم اس��تدعائه ضمن قائمة املنتخب البرازيلي الذي 
ش��ارك في نهائيات كأس العالم بجن��وب أفريقيا منتصف هذا 
الع��ام ولكنه أعرب أيضا ع��ن أمله في أن يكون ضمن صفوف 
الفري��ق في مونديال 2014 بالبرازيل وكذلك في مونديال 2018. 
وقال رونالدينيو )30 عاما( جنم خط وس��ط ميالن اإليطالي في 
تصريحات نش��رتها صحيفة »ليكيب« الفرنسية الرياضية انه 
يرى نفس��ه قادرا على اللعب لعشر س��نوات أخرى حتى يبلغ 

األربعني من عمره.
 يخضع مس����ؤولو وزارة الرياضة الروسية وأفراد 
عائالتهم حاليا للتحقي����ق أمام ممثلي اإلدعاء في العاصمة 
الروسية موسكو في اتهام »باالحتيال« بشأن زيارتهم إلى 
فانكوفر خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية التي أقيمت 

أنشطتها من 12 إلى 28 فبراير املاضي.
 أعلن مسؤولون في صربيا ان العب كرة السلة الصربي 
الذي تس��بب في إثارة جدل ديبلوماسي مع واشنطن إثر فراره 
م��ن الواليات املتحدة بعدما اعتدى بالضرب على طالب زميل له 
بقوة، عقد اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، حيث س��يبقى ملدة 

عامني وثالثة أشهر فقط في السجن.
 يغيب مهاجم نورمبرغ األملاني ومنتخب سويس����را 
البرت بوجناكو عن املالعب لفترة ستة اشهر بعد خضوعه 

لعملية جراحية في ركبته كما اعلن ناديه.
 تفتت��ح املرحلة الرابعة من ال��دوري األملاني لكرة القدم 
اليوم بلقاء فرايبورغ الس��ابع وضيف��ه اينتراخت فرانكفورت 
الثاني عش��ر وذلك في الس��اعة ال� 9:30 مس��اء على قناة دبي 

الرياضية +1.
 ينضم الالعب األملاني املوهوب أندري شورلي العب 
ماينتس احلالي الى باي����ر ليڤركوزن في يوليو املقبل ملدة 
خمسة أعوام بحسب ما أعلن الناديان.وتقدر صفقة الالعب 

البالغ من العمر 19 عاما بنحو 8 ماليني يورو.
 أعلن نادي كولون األملاني في بيان له أن مدافعه الكندي 
الدولي كيفني ميكينا )30 عاما( سيغيب عن صفوف الفريق ملدة 

ستة شهور بسبب اجلراحة التي أجريت لالعب في ركبته.
 توقع املدير الفني ملنتخب أملانيا، يواكيم لوف، عودة 
العب الوس����ط مايكل باالك إلى صفوف املنتخب مرة أخرى 

بعد شفائه من اصابته احلالية.

ذكرت صحيفة »ريكورد« الرياضية الصادرة في لشبونة امس أن االحتاد 
البرتغالي لكرة القدم سيطلب من جوزيه مورينيو، مدرب نادي ريال مدريد 
األسباني، تولي تدريب املنتخب بش���كل مؤقت. وأشارت الصحيفة إلى أن 
جيلبرت���و مادايل � رئيس احتاد الكرة البرتغالي � متواجد حاليا في مدريد 
حيث يحاول إقناع مورينيو بتولي تدريب البرتغال خالل مباراتيه املقبلتني 
بالتصفيات املؤهلة لبطولة األمم األوروبية »يورو 2012« أمام الدمنارك في 

الثامن من أكتوبر املقبل وأمام أيسلندا بعدها بأربعة أيام.

حتول النجم السويدي زالتان ابراهيموڤيتش من بطل الى مشاغب بعد 
دقائق على قيادته ميالن االيطالي الى الفوز على اوكس���ير الفرنسي. حيث 
قال مدرب ميالن واملنتخب االيطالي سابقا اريغو ساكي لشبكة »ميدياسيت 
بيرميوم« انه »لوال قدم ابراهيموڤيتش الكبيرة )قياس 47( ملا كان س���جل 

الهدف األول«.
وعندما علم ابراهيموڤيتش مبا قاله ساكي قال »على ساكي ان يدرك متى 

يخرس«، ما تسبب في صدمة كبيرة داخل االستديو التحليلي.

مورينيو مدربًا للبرتغال لمباراتين  مشادة كالمية بين إبراهيموڤيتش و ساكي

ميالن قضى على أوكسير .. تشلسي »اجتاح« زيلينا.. ومرسيليا سقط أمام سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا

 مورينيو فّك عقدة »الملكي« أمام أياكس.. وبايرن »هّز« روما.. وسداسية ألرسنال 

بطل ريال مدريد األرجنتيني غونزالو هيغواين فرحا بهدفه في مرمى أياكس جنم بايرن ميونيخ توماس مولر يحتفل بهدفه في مرمى روما                )أ.پ(

عناق بني جنمي ميالن السويدي زالتان إبراهيموڤيتش والبرازيلي رونالدينيو            )أ.پ(

مدريد  ريال  فك 
االسباني عقدته 
ضيف����ه  أم����ام 
اياكس امستردام 
الهولندي وحقق 
ف����وزه االول عليه منذ 43 عاما 
بعدما تغلب عليه 2-0 في اجلولة 
االولى من الدور األول ملسابقة 
دوري ابطال اوروبا التي شهدت 
فوزين كبيرين ملمثلي العاصمة 
االجنليزية تشلس����ي وارسنال 
وصعبني لبايرن ميونيخ وصيف 

البطل وميالن االيطالي.
في املجموعة السابعة وعلى 
ملعب »س����انتياغو برنابيو«، 
البرتغالي جوزيه  امل����درب  بدأ 
مورينيو مشواره في املسابقة 
مع فريقه اجلديد ريال مدريد من 
حيث أنهى املوسم املاضي حني 
توج على امللعب ذاته باللقب مع 
انتر ميالن االيطالي على حساب 
بايرن ميونيخ االملاني )0-2(.

وجنح ريال مدريد في حتقيق 
فوز ثأري على ضيفه اياكس الذي 
كان تغلب عل����ى النادي امللكي 
في املواجهة االخيرة بينهما في 
الدور االول من املس����ابقة ذاتها 
ملوسم 1995-1996، حني فاز 0-1 
في امستردام في مستهل مشوار 
دفاعه ع����ن اللقب الذي توج به 
على حساب ميالن، ثم 2-0 في 
مدري����د. وتبقى املواجهة األبرز 
بني الطرفني في نصف نهائي هذه 
املسابقة حتت تسميتها القدمية 
كأس األندية البطلة موسم 1972-
1973 حني فاز اياكس 2-1 على 

أرضه ثم 1-0 في مدريد.
ولم يذق ري����ال مدريد طعم 
الهولندي  الفري����ق  الفوز على 
منذ موس����م 1967-1968 عندما 
تغلب عليه 2-1 بعد التمديد في 
إياب ال����دور األول حينها وذلك 
بع����د ان تعادال 1-1 ذهابا، وهذا 
كان الفوز الوحيد للنادي امللكي 
على منافسه من أصل 6 مباريات 
سابقة بينهما. وواصل صاحب 
الرقم القياسي بعدد األلقاب في 
هذه املسابقة )9 آخرها عام 2002( 
ضغطه على ضيفه املتوج باللقب 
4 مرات )آخرها 1995( وحصل 
على فرصتني أخريني لألرجنتيني 
اآلخر انخل دي ماريا الذي اصطدم 
مرتني بتألق احلارس الهولندي 

)23 و25(.
وأثمر ضغط ريال عن هدف 
التقدم اثر ركلة ركنية نفذها من 
اجلهة اليسرى تشابي الونسو 
فح����اول فورنون انيتا ان يبعد 
الكرة برأس����ه لكنها ارتدت من 
هيغواين وحتول����ت الى داخل 

الشباك )31(.
وتنفست جماهير »سانتياغو 
أثمر  برنابيو« الصعداء عندما 
ضغط فريقها عن هدف ثان في 
الدقيقة 74 بعد لعبة مميزة بدأها 
دي ماريا بتمريرة ساقطة متقنة 
لألملاني املميز مسعود أوزيل الذي 
سدد أوال في احلارس الهولندي ثم 
عادت الكرة له فعكسها لهيغواين 

الذي أودعها الشباك.

 إبداع إبراهيموڤيتش 

وف����ي املجموعة ذاتها وعلى 
ملعب »سان سيرو«، قاد السويدي 
زالت����ان ابراهيموڤيتش فريقه 
اجلديد ميالن املتوج باللقب في 

داس على البرازيلي تياغو موتا 
في مباراة انتر ميالن في دور ال� 
16 املوسم املاضي، التسجيل في 
الغاني ميكايل  الدقيقة 13 عبر 
ايسيان بعد متريرة من الفرنسي 
نيكوال انيلكا الذي اضاف الهدف 
الثاني في الدقيقة 24 بتسديدة من 
داخل املنطقة بعدما وصلته الكرة 

من مواطنه فلوران مالودا.
ثم اضاف انيلكا الهدف الثاني 
له والثالث لفريقه بعدما تابع كرة 
مرتدة من العارضة اثر رأسية 
من زميله املداف����ع جون تيري 

.)28(
وضرب تشلسي مجددا مع 
بداية الشوط الثاني بهدف رابع 
وهذه املرة لدانيال س����تاريدج 
جاء بعد متريرة من االسرائيلي 
يوسي بنعيون )48(، لكن الفريق 
الس����لوڤاكي جنح في تقليص 
الفارق عب����ر توماس اورافتش 

.)55(
وفي املجموعة ذاتها، سقط 
مرسيليا بطل 1993 على ملعبه 
»فيلودروم« امام ضيفه سبارتاك 
موسكو الروسي الذي يشارك في 
املسابقة الول مرة منذ 2006-
2007، بهدف س����جله االسباني 
سيزار ازبيليكويتا )81 خطأ في 

مرمى فريقه(.

 سقوط براغا

وفي املجموعة الثامنة، حقق 
ارسنال فوزا كاسحا على ضيفه 
سبورتينغ براغا البرتغالي الذي 
يخ����وض املس����ابقة ألول مرة، 

بنتيجة 0-6.
وافتتح ارسنال الذي استعاد 
خدمات الفرنسي سمير نصري 
بعد غيابه شهر بسبب اإلصابة 
لكنه افتقد خدم����ات البلجيكي 
توم����اس فيرمايلن املنضم الى 
تيو والكوت والهولندي روبن 
ڤان بيرسي، التسجيل في الدقيقة 
9 بركلة جزاء نفذها االس����باني 
فرانسيسك فابريغاس بعد خطأ 
البرازيلي فيليبي  من احلارس 
عل����ى املهاجم املغرب����ي مروان 

الشماخ.
اندري  الروس����ي  ثم اضاف 
ارش����افني اله����دف الثان����ي في 
الدقيق����ة 30 بعد متريرة متقنة 
من فابريغ����اس، قبل ان يلحق 
الشماخ بآخر سريع في الدقيقة 
34 بعد تبادل����ه الكرة مع جاك 

ويلشير.
وفي الش����وط الثاني اضاف 
فابريغاس هدفه الشخصي الثاني 
وه����دف فريقه الراب����ع من كرة 
رأسية اثر عرضية من ارشافني 
)53(، ثم املكس����يكي كارلوس 
فيال اخلامس بكرة ساقطة بعد 
متريرة من ارشافني والسادس 
ايضا بعد متريرة غير انانية من 
فابريغاس الذي كان بامكانه ان 
يسجل هدفه الثالث لكنه فضل 
ان ميرر الكرة لزميله )84(. وفي 
املجموعة ذاتها، فاز ش����اختار 
دانييتسك االوكراني على ضيفه 
بارتيزان بلغراد الصربي على 
ملعب دونباس ارينا بهدف سجله 

الكرواتي داريو سرنا )71(.

7 مناس����بات الى حتقيق فوزه 
األوروبي األول على ارضه منذ 
حوالي عامني بتس����جيله هدفي 
الف����وز الصعب على اوكس����ير 

الفرنسي 0-2.
وانتظر ميالن حتى الشوط 
الثاني ليفتتح له ابراهيموڤيتش 
التس����جيل في الدقيقة 66 بعد 
متريرة من الغاني كيفن برينس 
الس����ويدي  بواتنغ، ثم اضاف 
الهدف الثاني ايضا بعد 3 دقائق 
بعدما وصلته الكرة من البرازيلي 
رونالدينيو، ليفتتح العب انتر 
ميالن السابق سجله التهديفي مع 
الفريق اللومباردي الذي انتقل 
اليه هذا املوس����م من برشلونة 
االسباني، فأصبح ثاني العب فقط 
بعد االرجنتيني هرنان كريسبو 
يجد طريقه الى الشباك في هذه 
املسابقة مع 5 فرق مختلفة، بعد 
ان سجل مع اياكس ويوڤنتوس 
وانت����ر وبرش����لونة واآلن مع 

ميالن.
وف����ي املجموعة اخلامس����ة 
ارينا«،  وعلى ملعب »اليانتس 
تخطى بايرن ميونيخ وصيف 
بطل املوسم املاضي عقبة ضيفه 
روما االيطالي في اول مواجهة بني 
الطرفني منذ مارس 1985 وذلك 

بالفوز عليه 0-2.
وصمد روم����ا االيطالي أمام 
هجمات بايرن ميونيخ املتواصلة 

وأخيرا اثم����ر ضغط بايرن 
ميونيخ هدفا عن طريق هداف 
مونديال جن����وب افريقيا مولر 
الذي س����دد كرة بحرفنة كبيرة 
لتصطدم بالقائم األمين وتتهادى 

داخل الشباك )79(.
ثم أهدر ماركو بورييلو هدفا 
أكي����دا عندما انف����رد باحلارس 
بوت الذي أنقذ محاولته ببراعة 

.)80(
وحسم املخضرم كلوزه نتيجة 
املباراة في مصلحة فريقه مستغال 
ركلة حرة رفعها غوميز داخل 
املنطقة وغمزها بسن القدم داخل 

الشباك )83(.
وفي املجموعة ذاتها، تغلب 
كلوج الروماني على ضيفه بال 
السويسري بهدفني ليونوت رادا 
)9( والعاجي الس����ينا تراوري 
)12(، مقابل هدف لفالنتني ستوكر 

.)45(

 اجتياح »زيلينا«

في املجموعة السادسة، عاد 
تشلسي بالنقاط الثالث من ملعب 
مضيفه زيلينا بطل سلوڤاكيا 
الذي يشارك في املسابقة للمرة 
االولى في تاريخه وذلك بالفوز 

عليه دون عناء 1-4.
وافتتح تشلس����ي الذي غاب 
عنه جنم هجومه العاجي ديدييه 
دروغبا املوقوف مباراتني بعدما 

حتى الدقيقة 79 قبل ان يسجل 
الفريق الباڤاري هدفني ليخرج 

بفوز مستحق.
ثم لعب مدرب بايرن ميونيخ 
الهولندي لويس ڤان غال ورقتني 

هجوميتني دفعة واحدة بإشراك 
ميروسالڤ كلوزه وماريو غوميز 
مكان اوليت����ش والتركي حميد 
الش����وط  التينت����وب منتصف 

الثاني.

مورينيو: بنزيمة صبي ذكي 
ل��م يكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد لطيفا 
مع مهاجم الفريق الفرنسي كرمي بنزمية، معتبرا ان األخير يجب 
أن يكون »ذكيا«، وقال مورينيو في مؤمتر صحافي بعد مباراة 
ريال وأياكس أمستردام الهولندي آمل ان يكون كرمي ذكيا. آمل 
أن يفه��م ويدرك ما يجب فعله كي يلعب«. وتابع مورينيو: »من 
مقاعد البدالء نشاهد املباراة جيدا، التغييرات في املراكز، أمضى 
90 دقيقة على املقعد«، علما بان الفرنس��ي لم يقم حتى بعملية 
اإلحماء ف��ي املباراة. وأضاف مورينيو: »كرمي صبي ذكي، وفي 
نهاية املطاف سيفهم«، وأش��اد بالعمل التكتيكي والضغط على 
اخلصم الس��يما من املهاجمني البرتغالي كريس��تيانو رونالدو 

واالرجنتيني غونزالو هيغواين صاحب هدفي الفوز.

مدڤيديڤ يمتدح مدافعًا من مرسيليا
امتدح الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ امس سيزار ازبيليكويتا 
مدافع مرس��يليا الفرنسي بعدما س��جل هدفا عن طريق اخلطأ في 
مرماه منح س��بارتاك موسكو الروسي الفوز 1 - 0. وقال مدڤيديڤ 
مبوقع »تويتر« للتواصل االجتماعي على االنترنت »سبارتاك يهزم 
مرسيليا. سيزار ازبيليكويتا كان رائعا«. وعلى عكس سلفه فالدميير 
بوتني احلاصل على حزام اس��ود في لعب��ة اجلودو والذي نادرا ما 
يبدي اهتماما بكرة القدم اظهر مدڤيديڤ متابعته للعبة وتش��جيعه 

للفرق الروسية في محافل كرة القدم الدولية.

هيغواين سعيد لبدايته الجيدة
أعرب املهاجم األرجنتيني الشاب غونزالو هيغواين عن سعادته 
البالغة بالبداية اجليدة لريال مدريد ومس���اهمته الفعالة في الفوز 
على أياكس في بداية مس���يرته بالبطولة. وقال هيغواين: »أش���عر 
بالس���عادة ألننا بدأنا مسيرتنا في البطولة هذا املوسم بشكل جيد، 
ولكننا صنعنا العديد من الفرص ولم ننهها بش���كل جيد. يجب أن 

نتحسن في هذه الناحية ومازال لدينا الوقت لذلك«.

 ارتياح في بايرن ميونيخ بعد الفوز 
ساد االرتياح نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم بعد الفوز 
على روما اإليطالي. وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس ادارة 
النادي، إن حتقي���ق الفوز في أول مباراة في البطولة مينح الفريق 
الثقة بالنفس واالرتياح قبل املباراة املقبلة أمام بازل السويس���ري 

في الثامن والعشرين من الشهر اجلاري.
وأشاد املدير الفني الهولندي، لويس ڤان غال، بأداء بايرن ميونيخ 
وقال إن العبيه اتقنوا إرهاق الفريق املنافس وبعد ذلك حتقق الفوز 
متأخرا بفضل هدفي توماس موللر وميروسالڤ كلوزه في الدقائق 

العشر األخيرة للمباراة التي شهدها 66 ألف متفرج مبيونيخ.
وأوضح باس���تيان شفاينشتايغر، جنم خط الوسط، أن الفريق 
حقق الفوز بج���دارة بفضل »الصبر«، فيما اعترف ڤان بوميل قائد 
الفري���ق بأن أداء بايرن ميونيخ لم يك���ن متميزا و»لكن الفوز جاء 

مستحقا، على أي حال«.


