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أعلن هامبورغ األملاني ان مهاجمه الكرواتي مالدن بتريتش يواجه إمكانية 38
االبتعاد عن املالعب عدة أس���ابيع بسبب اإلصابة في ربلة الساق )السمانة(. 
ويغي���ب بتريتش عن املباراة أمام كايزر س���لوترن. وأكد هامبورغ أن نتائج 
صور األشعة أظهرت نوع اإلصابة بعد أن كان االعتقاد األول يشير إلى تعرض 
بتريتش إلى كدمة في السمانة تستدعي غيابه عدة أيام. وغاب املهاجم اآلخر 
باولو غيريرو عن آخر مباراتني لهامبورغ لنفس الس���بب ومن املرجح غيابه 

عن مباراة كايزر سلوترن.

هامبورغ يفتقد بتريتش 

تونتهام يسحق تونتي.. وسقوط باناثينايكوس في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

إنتر ميالن يصعق بريمن.. وانتصار ثمين لمان يونايتد.. وكازان يعّذب برشلونة
سجله س���تيفن نايسميث في 

الدقيقة )18(.

سقوط اليونانيين

وفي املجموعة الرابعة، انفرد 
اف س���ي كوبنهاغ���ن الدمناركي 
بالص���دارة بف���وزه الثمني على 
مضيفه باناثينايكوس اليوناني 

.0-2
وفاجأ اف سي كوبنهاغن بهدف 
في الدقيقة )28( من تسديدة قوية 
للس���نغالي دام ندوي من خارج 
املنطقة. وهو الهدف الثاني لندوي 
بعد االول الذي فاز به فريقه على 
روبني كازان الروسي )1-0( في 
اجلولة االول���ى. وأضاف مارتن 
فينغ���ارد الهدف الثاني من ركلة 
حرة مباش���رة في الدقيقة )37(. 
وزادت محن باناثينايكوس بطرد 
العب وس���طه الدولي البرازيلي 
السابق جيلبرتو سيلفا في الدقيقة 
)50( لتلقيه االنذار الثاني. وهو 
الفوز الثاني الف سي كوبنهاغن 
بعد االولى على روبني كازان 0-1 
في اجلولة االولى فرفع رصيده 
الى 6 نق���اط بفارق نقطتني امام 
برشلونة االسباني بطل املوسم 
قبل املاضي والذي فش���ل في فك 
عقدة روب���ني كازان بتعادله مع 

1-1 في كازان.
وسجل االكوادوري كريستيان 
نوبوا )30 من ركلة جزاء( هدف 
روبني كازان، وداڤيد ڤيا )60 من 

ركلة جزاء( هدف برشلونة.
وكان روبن كازان وقف حجر 
عثرة امام الفريق الكاتالوني في 
مباراتيهما ف���ي دور املجموعات 
املوسم املاضي حيث هزمه في عقر 
داره على ملعب نوكامب 2-1 ذهابا 

وتعادل معه سلبا على ارضه.
في املقابل، مني باناثينايكوس 
بخسارته الثانية على التوالي بعد 

االولى امام برشلونة5-1.
الثانية، حقق  وفي املجموعة 
ليون الفرنسي فوزه الثاني على 
التوالي وكان على حساب مضيفه 
هبوعي���ل تل ابي���ب 3-1. ومنح 
البرازيلي ميشال باستوس التقدم 
لليون في الدقيقة الثامنة من ركلة 
جزاء إثر عرقلة جيمي بريان داخل 
املنطقة من قبل املدافع وليد بدير، 
وعزز باس���توس بهدف ثان في 
الدقيقة )36(. وقلص حارس املرمى 
الدولي النيجيري فينسنت اينياما 
الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 
)79(، لك���ن البوس���ني ميراليم 
بيانيتش سجل الهدف الثالث في 
الدقيقة الرابع���ة من الوقت بدل 
الضائع. واستعاد شالكه األملاني 
امام ليون  توازنه بعد اخلسارة 
0-1 في اجلول���ة االولى وحقق 
ف���وزا غاليا عل���ى ضيفه بنفيكا 
البرتغالي بهدفني نظيفني سجلهما 
البيروفي جيفرسون فارفان إثر 
متريرة عرضية من الغاني هانز 
ساربي )73( والهولندي يان كالس 

هونتيالر )85(.

وسدد بابلو هرنانديز كرة 
قوية بيسراه بعد مراوغته ألكثر 
من العب داخل املنطقة خارج 

اخلشبات الثالث )49(.
وقام برباتوف بهجمة سريعة 
وانفرد باحلارس سيزار الذي 

كان حملاولته باملرصاد )59(.
وأنقذ ڤان در سار مرماه من 
هدف ملانوي���ل فرنانديس إثر 
تس���ديدة قوية وأبعدها ركلة 

ركنية )76(.
وأشرك مدرب مان يونايتد 
اليكس فيرغس���ون املهاجمني 
الصاعدين املكسيكي هرنانديز 
وااليطال���ي فيديريكو ماكيدا، 
وبالفعل مرر األخير الكرة الى 
االول ليتابعها بيسراه زاحفة 

في الزاوية البعيدة.
وفي املجموعة ذاتها، حقق 
رينجرز االس���كوتلندي فوزا 
صعب���ا على ضيف���ه بورصة 
س���بور التركي به���دف وحيد 

حيث لم تس���نح فرص كثيرة 
عل���ى مدى الدقائق التس���عني 
اال ان جنح مانشس���تر بفضل 
خبرته في حس���م املباراة في 
املباراة  مصلحته قبل نهاي���ة 

بخمس دقائق.
وكانت اول فرصة للبلغاري 
الذي س����ار  دمييتار برباتوف 
بالكرة متخطيا اكثر من مدافع 
وعندما بلغ مش����ارف املنطقة 
اطلق كرة قوية مرت مبحاذاة 

القائم األيسر )5(.
وكاد روبرتو سولدادو يفتتح 
التسجيل لڤالنسيا عندما خرج 
احلارس الهولندي ادوين ڤان در 
سار في توقيت خاطئ بيد ان 
املهاجم االسباني اخطأ املرمى 

املشرع أمامه )17(.
ورد عليه البرازيلي اندرسون 
مبحاول���ة عندما غم���ز الكرة 
بقدمه من مسافة قريبة خارج 

اخلشبات الثالث )19(.

خافيير هرنانديز )85(.
املباراة  ولعب مان يونايتد 
في غياب رباعيه األساسي واين 
روني واإلك����وادوري انطونيو 
ڤالنس����يا وبول سكولز وراين 
غيغز بداعي االصابة، في حني 
خاض قلبا الدفاع الصربي نيمانيا 
فيديتش وري����و فرديناند اول 

مباراة لهما سويا هذا املوسم.
في املقابل غاب عن ڤالنسيا 
الذي لم يخسر في آخر 12 مباراة 
خاضها على أرضه في املسابقات 
األوروبية، فيس����نتي ويواكيم 

وبانيغا.
والفوز هو الثاني ملانشستر 
على احد الفرق االسبانية على 
ارض األخي����رة ف����ي 19 مباراة 
خاضها بعيدا عن ملعبه، اما االول 
فكان على حساب ديبورتيڤو ال 

كورونا عام 2002.
املباراة  وجاءت مجري���ات 
مخيبة لآلمال من جانب الطرفني 

البلجيكي اجلنسية  وقلص 
املغربي األصل ناصر الش���اذلي 
الفارق عندما استغل كرة مرتدة 
من احلارس البرازيلي اوريليو 
غومي���ز وتابعه���ا داخل املرمى 

.)56(
وتلقى توتنهام ضربة موجعة 
بطرد ڤان در ڤارت في الدقيقة 
61 لتلقيه االنذار الثاني، بيد انه 
على الرغم من ذلك جنح في اعادة 
الفارق الى س���ابق عهده عندما 
حصل على ركلة ج���زاء ثانية 
انبرى لها بافليوتشنكو بنجاح 
)64(. وختم بايل املهرجان بهدف 

رابع في الدقيقة 85.

فوز مؤزر لـ »الشياطين«

وف���ي املجموعة الثالثة على 
ملعب ال ميس���تايا، ع���اد مان 
يونايتد االجنليزي بفوز ثمني 
على ڤالنس���يا االسباني بهدف 
وحيد سجله مهاجمه املكسيكي 

الهولندي 1-4.
وعانى توتنهام االمرين في 
الشوط االول وعجز عن هز شباك 
الضيوف علما بانه حصل على 
ركلة ج���زاء اثر عرقلة العمالق 
بيتر كراوتش داخل املنطقة من 
قبل بيتر ويسغرهوف فانبرى 
لها الهولندي رافايل ڤان در ڤارت 
لكن احلارس البلغاري نيكوالي 

ميخايلوف تصدى لها )41(.
وعوض ڤان در ڤارت مطلع 
التقدم  الثاني مبنحه  الش���وط 
لتوتنهام من تسديدة على الطائر 

.)47(
ولم يتأخر توتنهام في تعزيز 
تقدمه حيث حص���ل على ركلة 
جزاء بعد 3 دقائ���ق اثر عرقلة 
غاريث باي���ل داخل املنطقة من 
قبل الڤنزويلي روبرتو روزاليس 
الروس���ي  العمالق  فانبرى لها 
رومان بافليوتش���نكو بنجاح 

.)50(

املنطق���ة قب���ل ان يطلقها قوية 
داخل املرمى )34(.

وأنق���ذ لوكا كاس���تيالتزي، 
بديل جوليو سيزار، مرماه من 
هدف للضيوف بتصديه ببراعة 
لتس���ديدة قوي���ة ملاركو مارين 

.)52(
ورد انتر ميالن مباشرة بهجوم 
منسق وصلت على اثره الكرة الى 
كوتينيو الذي توغل داخل املنطقة 
وسدد كرة قوية بيمناه تصدى 

لها فيسه ببراعة )53(.
وخت���م ايتو املهرجان بهدف 
رابع اث���ر تلقيه كرة على طبق 
من ذهب خلف املدافعني فانطلق 
التسلل  بسرعة وكسر مصيدة 
وراوغ احلارس فيسه وتابعها 
بس���هولة داخل املرمى اخلالي 

.)81(
 وفي املجموعة ذاتها، حقق 
توتنهام االجنليزي األهم بفوزه 
املستحق على تونتي انشكيدة 

كشر انتر ميالن 
حامل  االيطال���ي 
اللق���ب عن أنيابه 
ووج���ه انذارا الى 
منافسيه بانه لن 
اثر  الكأس بسهولة  يتخلى عن 
فوزه الساحق على ضيفه ڤيردر 
برمين األملاني 4-0 على ملعب 
»جوزيبي ميات���زا« في ميالنو 
في اجلولة الثانية من منافسات 
املجموعة االولى ضمن الدور االول 
ملسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
ويدي���ن انتر مي���الن بفوزه 
الى مهاجمه الدولي الكاميروني 
صامويل ايتو الذي سجل ثالثية 
»هاتريك« في الدقائق 22 و27 و81، 
وصنع الهدف الرابع للهولندي 
ويسلي ش���نايدر )34(. ورفع 
ايتو رصيده ال���ى 4 اهداف في 
املس���ابقة بع���د االول في مرمى 
تونت���ي انش���كيده )2-2( في 
اجلولة االولى، وإلى 11 هدفا في 
مختلف املس���ابقات هذا املوسم 
بعد خماسيته في الدوري حيث 
يتصدر ترتيب الهدافني، وثنائيته 
في مرمى روما )3-1( في مباراة 

الكأس السوبر احمللية.
وع���وض انتر ميالن عرضه 
املخيب وسقوطه في فخ التعادل 
الهولندي   امام تونتي انشكيده 
2-2في اجلول���ة االولى، وقدم 
مباراة رائع���ة كاد يخرج منها 

فائزا بحصة عريضة.
ودفع االسباني رافايل بنيتيز 
مدرب انتر ميالن بتشكيلة أجنبية 
لم يكن فيه���ا وجود ألي العب 
ايطال���ي في الش���وط األول )4 
برازيليني وروماني وكولومبي 
وأرجنتيني وصربي وهولندي 
وفرنس���ي وكاميرون���ي(، قبل 
ان يضطر ال���ى الدفع بدافيدي 
س���انتون مطلع الشوط الثاني 
بديال للبرازيلي لوسيو املصاب، 
وباحلارس لوكا كاس���تيالتزي 
البرازيلي جوليو سيزار  مكان 

بعدما اطمأن الى النتيجة.
وأشرك بنيتيز املهاجم ايتو 
وحيدا في املقدمة بعدما احتفظ 
البرتو  باألرجنتين���ي دييغ���و 

ميليتو على مقاعد االحتياط.
في املقابل، تابع ڤيردر برمين 
نتائجه املخيبة في املوسم اجلديد 
وتأث���ر كثيرا لغياب تورس���ن 
فرينغ���ز وكليمن���س فريتس 

والبيروفي كالوديو بيتزارو.
وكانت بداية الضيوف قوية 
التسجيل في  وكادوا يفتتحون 
مناس���بتني في الدقائق اخلمس 
األول���ى، حيث تدخل لوس���يو 
في توقيت مناس���ب البعاد كرة 
امليدا  ساقطة للبرتغالي هوغو 
الذي اس���تغل خروج���ا خاطئا 
للحارس جوليو س���يزار )3(، 
وكّفر سيزار عن غلطته بتصديه 
ببراعة لتسديدة قوية المليدا من 
ركلة حرة مباشرة وحولها الى 

ركنية )4(.
وأه���در البرازيل���ي اآلخ���ر 
كوتينيو فرصة ذهبية ملنح التقدم 
النت���ر ميالن عندم���ا تلقى كرة 
الفرنسي جوناثان  عرضية من 
بيابياني وهو غير مراقب فتابعها 
بارمتاءة رأسية من مسافة قريبة 
بجوار القائم األمين للحارس تيم 

فيسه )7(.
وحذا الهولندي ويسلي سنايدر 
حذو كوتينيو وأهدر فرصة ذهبية 
اثر تلقيه كرة من كوتينيو نفسه 
فكس���ر مصيدة التسلل وانفرد 
باحلارس فيسه من مسافة قريبة 
فس���ددها بيمناه لكنها ارتطمت 
بقدم األخير وحتولت الى ركنية 

لم تثمر )9(.
الدول���ي الصربي  وج���رب 
ديان س���تانكوفيتش حظه من 
تسديدة قوية من 30 مترا مرت 
فوق العارضة بسنتمترات قليلة 

.)19(
وجن���ح ايتو في منح التقدم 
النتر مي���الن اثر تلقيه كرة من 
األرجنتيني استيبان كامبياسو 
فانفرد باحلارس فيسه وتابعها 

بني ساقيه داخل املرمى )22(.
وأضاف ايتو الهدف الثاني بعد 
5 دقائق عندما تلقى كرة خلف 
البرازيلي لوسيو  املدافعني من 
فتوغل داخ���ل املنطقة وتابعها 
بيمناه على يسار احلارس فيسه 

.)27(
وكاد ستانكوفيتش يضيف 
الثالث من تسديدة ساقطة من 
حافة املنطقة بيد ان فيسه تألق 
ف���ي حتويلها ال���ى ركلة ركنية 

.)30(
وعزز س���نايدر تقدم االنتر 
بهدف ثالث عندما تلقى كرة على 
طبق من ذهب من ايتو فكس���ر 
املكسيكي خافيير هرنانديز سجل هدف الفوز الوحيد ملان يونايتد في مرمى ڤالنسيامصيدة التس���لل وتوغل داخل  النجم االجنليزي ديڤيد بيكام باق مع لوس اجنيليس غاالكسي

 بيكام يستبعد العودة إلى أوروبا
استبعد النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام 
احتماالت أن يلعب في أوروبا هذا املوسم، 

مشيرا إلى أنه
سيركز على مسيرته مع فريقه لوس 

اجنيليس غاالكسي األميركي.
وعاد بيكام )35 عاما( لتوه بعد ستة 
أش���هر من الغياب بسبب اإلصابة بقطع 
ف���ي وتر أخيل خالل فترة إعارته مليالن 

اإليطالي املوسم املاضي.
ولكن بعد فترتي إعارة مليالن، يشعر 
بيكام اآلن بأنه لن ينتقل على سبيل اإلعارة 
مجددا هذا املوس���م مشددا على حاجته 

للتركيز على مسيرته مع غاالكسي.
وقال بيكام ملوقع االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( على االنترنت أثناء وجوده 
في ترينيداد وتوباغو ملش���اهدة املباراة 
النهائية لكأس العالم للسيدات حتت 17 
عاما »ال اعتقد ذلك، لن استبعد األمر بشكل 
نهائي، ولكن بعد إصابتي احتاج حقا إلى 

التركيز على استعادة كامل لياقتي«.
وأضاف »من الناحية اجلسدية احتاج 
إلى اس���تعادة توازني بع���د فترة غياب 
طويلة، ال ميكنني التأكيد على أي شيء، 

ولكن اعتقد انه يتحتم علي االنتظار«.
املدير  ورغم استبعاد فابيو كابيللو 
الفني للمنتخ���ب اإلجنليزي لبيكام من 
حساباته، أكد الالعب املخضرم أنه سيكون 
سعيدا بارتداء قميص بالده مرة أخرى 

لو مت اختياره.
وأش���ار »أريد أن أكون جاهزا للعب 
للمنتخب اإلجنليزي، هذا ميكنني فعله، 
انني متعطش للعب لبالدي بعد أن قضيت 

معه 15 عاما«.

)أ.پ(جنم إنتر ميالن الكاميروني صامويل ايتو يسجل في شباك حارس مرمى برمين تيم فيسه )أ.پ(مهاجم برشلونة داڤيد ڤيا يضيّع فرصة للتسجيل بعد استبسال حارس مرمى كازان سيرجي ريزكوڤ


