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فرحة كريستيانو رونالدو وزمالئه 
بالهدف األول لريال مدريد

في مرمى ميالن )أ.پ(

اعتذرت املستشارة األملانية أجنيال ميركل لرئيس االحتاد األملاني لكرة القدم تيو تسافنتسيغر 
بسبب اندفاعها إلى غرفة الالعبني عقب مباراة أملانيا وتركيا األخيرة. ونقلت صحيفة »شبورت بيلد« 
عن تسافنتسيغر قوله: »لم أتفهم ما حدث ولكن سوء التفاهم زال بعد مكاملة من السيدة ميركل«. 
وأكد متحدث باس����م االحتاد األملاني لكرة القدم ان ميركل اتصلت بتسفانتس����يغر. كانت ميركل قد 
هرعت إلى غرفة الالعبني مع الرئيس األملاني كريس����تيان فولف وابنته واملتحدث باس����م احلكومة 
ش����تيفن زايبرت � وبدون تسفانتسيغر لتهنئة الالعبني بعد فوزهم على تركيا. والتقط مصور من 
املركز اإلعالمي صورة مليركل وهي تقوم بتهنئة الالعب املنحدر من أصول تركية مسعود أوزيل.

أوقفت الش���رطة االسبانية مش���جعني لنادي ميالن االيطالي بعد 
قيامهما باعمال شغب عقب مباراة االخير ومضيفه ريال مدريد، واندلعت 
املواجهات التي اسفرت عن عدة اصابات، بعدما قام مشجع بضرب رجل 
شرطة بقاعدة علم كان يحمله، بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو، 
وذكرت صحيفة »أس« الرياضية على موقعها االلكتروني ان مواجهة 
اندلعت بعدها بني مشجعي ميالن والشرطة، ولم يؤكد متحدث باسم 

الشرطة باتصال مع وكالة »فرانس برس« عملية االيقاف.

ميركل تعتذر التحاد الكرة األلماني عن دخولها غرفة تغيير مالبس الالعبين إيقاف مشجعين لميالن في مدريد

ريال مدريد »ملك« أوروبا.. وفوز »كادو« لبايرن ميونيخ

تابعت أندية أرسنال وتشلسي االجنليزيان وريال 
مدريد االسباني وبايرن ميونيخ األملاني انطالقتها 
القوية في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
وحقق كل منها فوزه الثالث على التوالي أول من 
أمس في اجلولة الثالثة من منافسات املجموعات 
5 و6 و7 و8، وخطت بالتالي خطوة كبيرة نحو 

حجز بطاقاتها مبكرا الى الدور الثاني.
ورد ريال مدريد االعتبار لنفسه بعدما حسم 
قمته مع ضيفه ميالن االيطالي في صاحله 2- 0، 
وأكرم ارس����نال وفادة ضيفه شاختار دانيتسك 
االوكران����ي 5-1، وانتزع مواطنه تشلس����ي فوزا 
ثمينا من مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 0-2، 
وحول الفريق الباڤ����اري تخلفه 0-1 امام ضيفه 

كلوج الروماني الى فوز 2-3.
في املباراة االولى على ملعب سانتياغو برنابيو 
أنهى ريال مدريد مباراة القمة ضد ميالن 2-0 في 
مصلحته وثأر بالتالي خلسارته امام ميالن 2-3 على 
امللعب ذاته في اجلولة ذاتها من منافسات املوسم 

املاضي قبل ان يتعادال 1-1 ايابا في ميالن.
وعادل ريال مدريد ميالن في عدد االنتصارات 
في املواجهات املباش����رة بينهما حيث حقق فوزه 
الس����ادس على الفريق االيطالي مقابل 6 لالخير 
وتعادل����ني. وجمع اللقاء ب����ني عمالقني من الكرة 

االوروبية، حيث حصد ريال مدريد تسعة ألقاب 
في هذه املسابقة )رقم قياسي(، في حني يأتي ميالن 

في املرتبة الثانية بسبعة ألقاب.
وتس����يد ريال مدريد السيطرة على مجريات 
اللعب متاما بقيادة جنمه املتألق الدولي البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي وجد دفاع ميالن صعوبة 
بالغة في شل حركته فصال وجال كما شاء وافتتح 
التسجيل من ركلة حرة مباشرة قبل ان ميرر كرة 
حاسمة بعد دقيقة واحدة سجل منها الدولي االملاني 
التركي االصل مسعود اوجيل الهدف الثاني. وكان 
بوسع ريال مدريد اخلروج بغلة أوفر من االهداف 
لك����ن حارس مرمى ميالن ماركو اميليا أبعد أكثر 

من كرة خطرة عن مرماه.
وبدأ الفريق امللكي املباراة بسرعة فائقة معتمدا 
على رونالدو الذي اربك دفاع ميالن، وسرعان ما 
أثمر الضغط هدفا اول عندما احتسب احلكم ركلة 
حرة اثر إعاقة باتو لتشابي الونسو على مشارف 
املنطق����ة )13(، فانبرى لها رونالدو لتجتاز كرته 
احلائط البشري وتتابع طريقها نحو الشباك. ولم 
مت����ر دقيقة حتى أضاف اوجيل الهدف الثاني اثر 
كرة عرضية من رونالدو نفس����ه فسددها بيمناه 
ارتطمت برأس بونيرا خادعة حارس املرمى اميليا. 
وفي املجموعة ذاتها، حقق اياكس امستردام فوزه 

االول في الدور االول وكان بنتيجة 2-1 على حساب 
اوكس����ير الفرنسي الذي مني بخس����ارته الثالثة 
على التوالي وتضاءلت حظوظه في تخطي الدور 

االول.
وعلى ملعب »االمارات« في لندن، فك ارسنال 
ش����راكته لصدارة املجموعة الثامنة مع شاختار 
دانيتسك وأحلق به اخلسارة االولى بعد فوزين 
متتاليني وكانت مذلة 5-1. وبكر ارسنال بالتسجيل 
عبر الكاميروني الكس����ندر سونغ اثر دربكة امام 
املرمى )19( واضاف الفرنسي سمير نصري الثاني 
اثر تلقيه كرة من س����ونغ )42(. وحصل النادي 
اللندني على ركلة جزاء انبرى لها قائده العائد من 
االصابة الدولي االسباني فرانسيسك فابريغاس 
بنجاح )60(، وعزز جاك ويلشير بهدف رابع اثر كرة 
من التشيكي توماس روزيتسكي )66( وختم الدولي 
املغربي مروان الشماخ املهرجان بهدف خامس اثر 
تلقيه كرة من نصري )69( رافعا رصيده الى هدفني 
في املسابقة. وسجل العب ارسنال السابق الدولي 
الكرواتي البرازيلي االصل ادواردو دا سيلڤا هدف 
الشرف للضيوف في الدقيقة 82. وفي املجموعة 
ذاتها، حقق س����بورتينغ براغ����ا البرتغالي فوزه 
االول بعد خسارتني متتاليتني وكان على حساب 
بارتي����زان بلغراد بهدفني نظيف����ني ومني الفريق 

الصربي بخسارته الثالثة على التوالي.
وفي املجموعة اخلامسة، استفاد بايرن ميونيخ 
من النيران الصديقة وحول تخلفه بهدف للبرتغالي 
كادو الى فوز بثالثة اهداف بينها هدفان من العبي 
الضي����وف. ومنح كادو التقدم لكلوج في الدقيقة 
28، لكنه منح التعادل للفريق الباڤاري بتسجيله 
باخلط����أ في مرماه في الدقيق����ة 32، وحذا حذوه 
زميله كريس����تيان بانني في الدقيقة 38، قبل ان 

يعزز ماريو غوميز بهدف ثالث )77(.
وقلص االرجنتيني اميانويل كوليو الفارق في 
الدقيقة 86. وفي املجموعة ذاتها، مني روما االيطالي 
بخسارة مفاجئة امام ضيفه بال السويسري بهدف 
ملاركو بورييلو مقابل ثالثة اهداف اللكسندر فراي 
)12( والغاني صامويل اينكوم )44( والبرازيلي 
كاب����رال )90+2(.وتراجع روما الى املركز االخير 
برصيد 3 نقاط بفارق االهداف خلف بال وكلوج. 
وأنعش مرسيليا الفرنسي آماله بفوز صعب على 
ضيفه زيلينا الس����لوڤاكي بهدف وحيد س����جله 
السنغالي س����ليمان دياوارا في الدقيقة 48. وهو 
الفوز االول ملرسيليا بعد خسارتني متتاليتني فرفع 
رصيده الى 3 نقاط بفارق 6 نقاط خلف تشلسي 
املتصدر الذي فك شراكته للصدارة مع سبارتاك 

موسكو بفوزه عليه 2-0 في موسكو.

أرسنال يكتسح شاختار بخماسية.. وتشلسي يتخطى سبارتاك في دوري األبطال

مواجهات صعبة لمانشستر سيتي ودورتموند ويوڤنتوس في »يوروبا ليغ«

صراع بين ليڤربول »الجريح« ونابولي »المتحفز«

تنتظر مانشستر سيتي االجنليزي 
مواجهة صعب���ة في اجلولة الثالثة من 
دور املجموعات ضمن الدوري األوروبي 
)يوروبا ليغ( لكرة القدم، عندما يستقبل 
ليخ بوزنان الپولندي على ملعبه »سيتي 
أوف انشستر«اليوم. ويتصدر بوزنان 
الترتيب برصيد اربع نقاط من مباراتني 
متقدما على سيتي بفارق األهداف، في 
حني يحتل يوڤنتوس االيطالي العريق 

املركز الثالث بفارق نقطتني.
وف���ي املجموع���ة ذاتها، يس���تقبل 
الذي  النمساوي يوڤنتوس  سالزبورغ 
اكتسح ليتشي 4-0 في الدوري احمللي 

االح���د املاضي. ويحمل فريق الس���يدة 
العجوز س���جال ناصعا عل���ى الصعيد 
األوروبي كونه توج بدوري أبطال أوروبا 
مرتني، وكأس االحتاد األوروبي )يوروبا 
ليغ حاليا( ثالث مرات، وكأس الكؤوس 

مرة واحدة.
 ويبح���ث ليڤرب���ول االجنليزي عن 
حتقيق فوزه األول حتت ادارته اجلديدة 
شركة »نيو انغلند سبورتس فنتشرز« 
األميركية التي اشترت النادي من مالكيه 
األميركيني السابقني جورج جيليت وطوم 
هيكس، عندما يحل نابولي االيطالي على 
ملعب »س���ان باولو« ضم���ن املجموعة 

احلادية عشرة. ويتصدر »احلمر« الترتيب 
برصيد 4 نقاط بفارق نقطتني عن نابولي 
وأوتريخت الهولندي الذي يستقبل شتيوا 

بوخارست الروماني متذيل املجموعة.
وفي املجموعة العاشرة، يحل باريس 
سان جرمان الفرنسي املتصدر )6 نقاط( 
على بوروسيا درومتوند األملاني في مباراة 
قوية على ملعب »بي في بي« شتاديون، 
حيث يقدم الفريق األصفر مستويات رائعة 

مكنته من تصدر ترتيب البوندسليغا.
 وفي املجموعة الثانية عشرة، ستشهد 
مدينة اسطنبول مواجهة من العيار الثقيل، 
عندما يس���تضيف بش���يكتاش التركي 

بورتو البرتغالي بعد حتقيق الفريقني 
فوزين على التوالي على حساب سسكا 
صوفيا البلغاري ورابيد ڤيينا النمساوي. 
ويأمل أتلتيكو مدريد االس���باني حامل 
اللق���ب تعويض انطالقته املخيبة التي 
حقق خاللها نقطة واحدة من مباراتني، 
عندما يستضيف على ملعبه »فيسنتي 
كالديون« روزنبورغ النرويجي صاحب 
ثالث نقاط. ويتأهل الى الدور الثاني اول 
وثاني كل من املجموعات ال� 12، وتنضم 
اليها ثمانية فرق احتلت املركز الثالث 
في مجموعاتها في دوري ابطال أوروبا 

بانتهاء الدور األول.

دل بييرو والعبو يوڤنتوس يحتفلون بأحد األهداف ويواجهون سالزبورغ في »يوروبا ليغ«

السير اليكس فيرغسون

.. ومانشيني ومورينيو .. وڤينغر يستبعد ضمه
يتوقعان بقاءه

فيرغسون »مصدوم« من »خيانة« روني
امام الصحافيني، لكنه وجد نفسه 
مجبرا على كشف حقائق لم تكن 

في متناول الرأي العام.
وقال فيرغسون »كنت متواجدا 
ف����ي مكتبي في الرابع عش����ر من 
أغسطس املاضي عندما اتصل بي 
ديڤيد غيل املدير التنفيذي ليقول 
لي بان روني ال يريد جتديد عقده 
بحس����ب ما اعلن مدي����ر أعماله«. 
وأضاف »بالطبع صدمت بهذا النبأ، 
خصوصا بان روني كان يعتبر قبل 
أشهر قليلة بانه موجود في اعرق 
ناد في العالم«. وتابع »اجتمعت 
بالالعب شخصيا وأعلمني برغبته 
ترك النادي أيضا، ال استطيع ان 
أجد أي س����بب لذلك، استطيع ان 
أتكهن وإياكم طوي����ال، لكننا لن 
جند اجل����واب الصحيح على هذه 
التساؤالت«. وكشف فيرغسون 
»قلت لروني كالما واضحا بوجوب 
احترام النادي الذي منحه الكثير 
وساعده في األوقات الصعبة التي 
مر بها، لكن����ي اعتقد بانه لم يقم 

بذلك«.

تصرفات واين روني ووضع األخير 
في قفص االتهام امام أنصار النادي 
البريطاني، بعد ان  العام  والرأي 
كشف حقائق ال تقبل الشك على 
االطالق. اظهر فيرغسون متاسكا 
كبيرا خالل املؤمتر الصحافي ودافع 
بشراسة عن تاريخ ناديه والقيم 
التي ميثلها. كان املدرب املخضرم 
يعرف دائما كيف يتحاشى الدخول 
علنا في مشاكل النادي خصوصا 

كان السير االسكوتلندي اليكس 
فيرغس����ون مدرب مان يونايتد 
كالوالد الذي خيب ابنه آماله عندما 
كشف رغبة مهاجمه واين روني 
في ترك النادي االجنليزي العريق. 
وجد املدرب الشهير نفسه حائرا بني 
الثأر من ابنه املدلل الذي رعاه على 
مدى ست سنوات وكان ملجأ له، 
وبني الصدمة التي تلقاها لدى اعالن 
األخير قراره بترك النادي وحتديدا 
في 14 أغسطس املاضي. لطاملا عبر 
فيرغسون عن آرائه بصالبة وحتد 
خالل املؤمت����رات الصحافية التي 
عقدها خالل مسيرة مظفرة شهدت 
احرازه نحو أربعني لقبا مع ابردين 
اوال ثم مع مان يونايتد على مدى 
األعوام ال����� 24 التي أمضاها على 
رأس الشياطني احلمر، لكنه هذه 
املرة بدا مصدوما من »خيانة« اقرب 
املقربني اليه، ومتالك نفسه في ذرف 
الدموع في مشهد مؤثر لم تشهده 

أروقة اولدترافورد سابقا.
لقد اظهر فيرغسون بوضوح 
ازاء  الكبي����رة  أمله  مدى خيب����ة 

استبعد الفرنسي ارسني ڤينغر مدرب ارسنال االجنليزي الدخول 
في سباق لضم مهاجم مان يونايتد الدولي واين روني بعد تصدع 
عالقة االخير مع »الش���ياطني احلمر«، وق���ال ڤينغر: »انها قصة 
سأكون سعيدا بقراءتها في الصحف، لكنني أريد البقاء خارجها، 
هذا يعني أننا لن نشتري أحدا«، وكان مدرب مان يونايتد السير 
اليكس فيرغس���ون أكد ان املهاجم واي���ن روني يريد ترك ناديه، 
وتابع ڤينغر الذي يس���تمتع حاليا بتسجيل فريقه 14 هدفا في 3 
مباريات: »منلك عددا كافي���ا من املهاجمني، كان لدينا )نيكالس( 
بندتنر، )تيو( والكوت، وارش���افني )أندري( على مقاعد البدالء، 
وفان برسي )روبن( كان مصابا، ماذا نفعل بكل الالعبني؟«، وأضاف 
ڤينغر الذي استعاد الى صفوفه في مباراة دانيتسك قائد الفريق 
الدولي االس���باني سيسك فابريغاس: »لسنا في سوق التعاقدات 

راهنا كما اننا لسنا مهتمني بضم أي العب«.

الم���درب االيطالي  أك���د 
لمانشستر سيتي االنجليزي 
روبرتو مانشيني ان فريقه 
لم يج���ر أي اتصال بمهاجم 
مان يونايت���د واين روني، 
مشيرا الى انه يتوقع بقاءه 
م���ع فريقه وه���و الموق��ف 
الذي صدر أيضا عن المدرب 
البرتغال���ي لري���ال مدري��د 
االس���باني جوزيه مورينيو 
الذي يعتقد انه س���يبقى في 

أولدترافورد.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +86اندرخلت � ايك أثينا

اجلزيرة الرياضية +85شتوتغارت � خيتافي

اجلزيرة الرياضية +89دورمتوند � باريس سان جرمان

اجلزيرة الرياضية +82كارباتي لفيف � اشبيلية

اجلزيرة الرياضية +83نابولي � ليڤربول

اجلزيرة الرياضية +81بشيكتاش � بورتو

اجلزيرة الرياضية +10:055مانشستر سيتي � ليخ بوزنان

اجلزيرة الرياضية +10:054سالزبورغ � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية +10:052اتلتيكو مدريد � روزنبورغ

اجلزيرة الرياضية +10:055سبورتينغ لشبونة � الغانتواز

اجلزيرة الرياضية +10:056ڤياريال � باوك

اجلزيرة الرياضية +10:051باليرمو � سسكا موسكو

رونالدو: قطعنا نصف الطريق للتأهل

غوميز وڤان: الحظ حالف البايرن

اليغري يلوم فريقه ومورينيو يهنئ العبيه 

أكد البرتغالي كريس���تيانو رونالدو، جن���م فريق ريال مدريد 
اإلسباني، ان فريقه قطع نصف الطريق نحو التأهل للدور الثاني، 
وقال رونالدو: »كنا نعلم أنها س���تكون مباراة صعبة للغاية ألن 
ميالن فريق ميتلك اخلبرة. أردنا الوصول للنقطة التاسعة وأعتقد 
اآلن أننا قطعنا 50% من املهمة«. وأضاف: »ضاعفنا من تركيزنا في 
مواجهة الفرق القوية وذلك هو ما فعلناه مجددا. أشعر بالسعادة ملا 
حققناه حتى اآلن«. كما قال الالعب األملاني الدولي سامي خضيرة 
أعتقد أن بإمكاننا أن نسعد بأداء الفريق. الالعبون قدموا ما انتظره 

املدرب منهم. كانت مباراة رائعة منا جميعا«.

اعت����رف املهاجم األملان����ي الدولي ماريو غوميز ب����أن الهدف الذي 
س����جله لفريقه بايرن ميونيخ في مرمى ضيفه كلوج كان مثل هدف 
ع����ن طريق اخلطأ. وقال غوميز: »نود ان نش����كر كلوج بالفعل على 
أهدافنا ال� 3 كلها. ولكنها كرة القدم، فأحيانا تسير األمور لصاحلك«، 
وأضاف: »سعيد للغاية ألنني أسجل األهداف وألنني عدت للمشاركة 
في املباريات مجددا«. وقال املدرب الهولندي لويس ڤان غال ان فريقه 
استحق بعض احلظ في هذه املباراة. وأوضح »لم يحالفنا احلظ كثيرا 

هذا املوسم ولذلك نرحب باحلظ الذي حالفنا في هذه املباراة«.

ألقى مللدرب ميللان االيطالي 
ماسلليميليانو اليغري باللوم على 
العبي فريقه الفتقارهم الى االندفاع 
املطلوب خال املباراة، وكان ريال 
مدريد قد سجل هدفني في غضون 
دقيقتني ما تسللبب في ارباك كبير 
في صفوف ميان، وهو االمر الذي 
دفع اليغري للتعبير عن خيبته في 
تصريح لشبكة »سللكاي ايطاليا«، 
وقال اليغري »من دون ان نقلل من 
حجم ريال مدريد الذي يعتبر فريقا 
كبيرا، اعتقد ان الليلة كانت سلبية 
جدا بالنسللبة لنا، املباراة اصبحت 
صعبة جدا بعد الهدف الثاني. حصلنا 
على بعض الفرص من اجل العودة الى 
اجواء اللقاء«، وختم »اعتقد اننا في 
هذه الليلة فشلنا في مقاربة املباراة«. 

اما مورينيو الساعي الن يصبح اول 
مدرب يتوج باللقب مع ثاثة اندية 
مختلفة )بورتو عللام 2004 وانتر 
ميان عام 2009(، فقال »قمنا بعمل 
مذهل ومتتعنا بالللذكاء التكتيكي، 
ال ميكنني سوى ان اهنئ الاعبني 
وامل ان يكون اجلمهور راضيا عن 
هللذه املباراة. يعجبني االمر عندما 
الذي  باملجهود  يعترف املشجعون 
قام به الاعبون - هذا امر احتاجه 
كمدرب.جماهير سانتياغو برنابيو 
ذكية. يفهمون كرة القدم ويعلمون 
كيف يعبرون عن شكرهم«، وواصل 
»اعتقد ان 10 او 11 نقطة ستكون كافية 
لتأهلنا )ميلك ريال اآلن 9 نقاط من 
اصل 9 ممكنة(، لكننا نريد ان ننهي 

املجموعة في الصدارة.


