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 بفضل استمرار تألقه وموهبته النادرة،  53 
يبقى االرجنتني ليونيل ميسي حديث الساعة، 
وان لم يكن من باب املنافســـة مع البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، او مـــن باب عالقته 
الشخصية، فمن باب املنتخب االرجنتيني. 
فقد ذكرت بعض وسائل اإلعالم االسبانية أن 
العب فريق برشلونة على خالف مع منتخب 

األرجنتني بعد ان ترددت معلومات عن رغبة 
الالعب في االنسحاب من معسكر منتخب بالده 
االستعدادي ملباراة ودية ضد البرتغال بداعي 
«اإلصابة»، وفقا لرغبـــات ناديه.وقد رفض 
اعضاء الفريق الطبي للمنتخب طلب برشلونة 
عودة الالعب مؤكدين أنه ال يعاني من شيء 

خطير رغم وجود بعض اإلجهاد. 

 نفى البرازيلي ريكاردو كاكا أن 
تكون األزمة التي يعيشها هذه األيام 
مع ريال مدريد سببها فقط اإلصابة 
فهو «يعاني نفسيا وال يعرف إذا 
كان سيستعيد مستواه». لكنه أكد 
أنه متفائل وإميانه الكبير باهللا لن 
يوقف مسيرته. واثارت تصريحات 

كاكا االستغراب نظرا الى اعتماد 
املدرب عليه بعد عودته من االصابة 
بدليل اشـــراكه ولو احتياطيا في 
املباريات، كما انه ســـجل هدفني 
بعد تعافيه ما يعني انه بات على 
الطريق الصحيح للعودة الكاملة 

الى مستواه ولياقته املعهودة. 

 ما سر أزمة كاكا؟ ميسي يفضل برشلونة على األرجنتين

 رونالدو «أفطر على مائدة» ريال سوسييداد 

 قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فريقه ريال مدريد الى فوز عريض على ريال 
سوسييداد ٤-١ بتســــجيله ثنائية في ختام 
املرحلة الـ ٢٢ من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

  واســـتعاد ريال مدريد فـــارق النقاط 
السبع الذي يفصله عن غرميه التقليدي 
برشلونة الذي تغلب على اتلتيكو مدريد 
بثالثية نظيفة سجلها جنمه املتألق ليونيل 

ميسي.
  وأشرك مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه 
مورينيو مهاجمه التوغولي اجلديد اميانويل 
اديبايور اساســــي على حساب الفرنسي كرمي 
بنزمية، وسرعان ما تقدم الفريق امللكي بهدف 
لصانــــع ألعابــــه البرازيلي كاكا فــــي الدقيقة 

الثامنة.
  وســــجل رونالدو ثنائية في الدقيقتني ٢١ 
و٤٣ بعد صيام عن التهديف دام شهرا تقريبا، 
ليتعادل مع ميسي في صدارة ترتيب الهدافني 

برصيد ٢٤ هدفا لكل منهما.
  وفي منتصف الشوط الثاني سجل مدافع 
ريال مدريد الفارو اربيلو خطأ في مرمى فريقه 
هدف سوسييداد الوحيد (٧٢)، قبل ان يختتم 
اديبايور التسجيل قبل نهاية املباراة بدقيقة 

واحدة.
  وعوض ريال مدريد خسارته االسبوع املاضي 

امام اوساسونا ٠-١.
  وتغلب ڤالنســــيا على هيركوليس بهدفني 

سجلهما ادوريز (٤٣) وتينو (٥٣).
  وعزز الفائز مركزه في املركز الرابع برصيد 

٤٤ نقطة. وتعادل اشبيلية مع ملقة ٠-٠.
   ترتيب فرق الصدارة: برشلونة ٦١ نقطة، 
ريال مدريد ٥٤، ڤياريال ٤٥، ڤالنسيا ٤٤، اتلتيك 

بلباو ٣٨.

  إيطاليا

  حسم انتر ميالن موقعته املرتقبة مع روما 
بفوز مثير عليه ٥-٣ على ملعب «سان سيرو» 
في املرحلة الـ ٢٤ من الدوري االيطالي، وبات على 
بعد ٥ نقاط من ميالن املتصدر علما انه ميلك 
مباراة مؤجلة ايضا. وافتتح النجم الهولندي 
العائد من اصابة ويســــلي سنايدر التسجيل 

إلنتر ميالن بعد مرور ٣ دقائق فقط.
  لكن سمبليسيو ادرك التعادل لروما (١٣)، 
قبل ان يتقدم انترميالن مجددا بواسطة مهاجمه 
الكاميروني صامويل ايتو (٣٥). وأضاف ايتو 
الهدف الثالث من ركلة جزاء تسبب فيها املدافع 

االرجنتيني نيكوالس بورديسو الذي طرد من 
املباراة (٦٣). وسرعان ما اضاف ثياغو موتا 

الهدف الرابع.
  بيد ان روما الذي غاب عنه قائده فرانشيسكو 
توتي لم يستســــلم وجنح في تقليص الفارق 
عبر املونتينيغري ميركو فوسيفيتش (٧٥)، 
ثم بهدف اخر للوريا (٨١)، لكن الكلمة االخيرة 
كانت إلنترميالن والعب وســــطه االرجنتيني 

ستيبان كامبياسو (٩٠).
   ترتيب فرق الصدارة: ميالن ٤٩ نقطة، نابولي 

٤٦، انتر ميالن ٤٤، التسيو ٤٢، باليرمو ٤٠.

  فرنسا

  سقط ليل في فخ التعادل مع مضيفه اوكسير 
١-١ في ختام املرحلة الـ ٢٢ من بطولة فرنسا، 
لكنه ابتعد بفارق ٥ نقاط عن مطارديه املباشرين 
باريس ســــان جرمان ورين بعد املباراة التي 
جمعــــت بني الفريقني األخيريــــن بفوز الثاني 

على االول ١-٠.
  وافتتح السنغالي موسى سو التسجيل لليل 
مفاجأة املوســــم احلالي بكرة سددها بطريقة 
اكروباتية وسط غابة من املدافعني رافعا رصيده 
الى ١٦ هدفا فــــي صدارة ترتيب الهدافني، لكن 

اوكسير ادرك التعادل بواسطة دودكا قبل نهاية 
املباراة بأربع دقائق.

  وفي مباراة ثانية، تغلب تولوز على موناكو 
بهدفني نظيفني سجلهما سيسوكو في الدقيقتني 

٤٨ و٧٦.
  وتعادل ليون مع بوردو ٠-٠، ففشل االول 
في الدخول في دائرة املنافسة على اللقب، علما 
انــــه ميلك ٣٥ نقطة متخلفا بفارق ٧ نقاط عن 

ليل املتصدر.

  ألمانيا

اينتراخت    تعــــادل فرايبــــورغ وضيفــــه 
فرانكفورت ســــلبا في ختام املرحلة الـ ٢١ من 
بطولة املانيا، فــــي املقابل، تأجل دربي مدينة 
هامبورغ الشمالية بني هامبورغ وسانت باولي 

بسبب االمطار الغزيرة التي هطلت.

  هولندا

  احتفظ ايندهوڤن بالصدارة رغم خسارته 
امام ايــــدو الهاي ٠-١ في املرحلــــة الـ ٢٢ من 
بطولة هولندا. وسجل فيسلي فيرهويك (٩٠) 
هــــدف ايدو الهاي الذي رفــــع رصيده الى ٣٨ 
نقطة في املركز اخلامس، في حني جتمد رصيد 

ايندهوڤن عنــــد ٤٧ نقطة بفارق االهداف امام 
تونتي انشكيده حامل اللقب والذي تعادل مع 
مضيفه اوتريخت بهدف لناصر الشاذلي (٥٠) 

مقابل هدف لكوغل (٣٧).
  وفاز اياكس امستردام على غرافشاب بهدفني 
ملنير احلمداوي (٤٣) ونيغل دي يونغ (٧٩)، 
واكسيلســــيور على الكمار ٢-١، وفينلو على 
بريدا ٣-٠، كما تغلــــب هيراكليس على رودا 
كيركراده ١-٠، وغرونيغن على فيليم تيلبورغ 
٧-١، وتعادل فيتس ارنهم مع فينورد روتردام 

١-١، وهرينفني مع نيميغن ٠-٠.

  البرتغال

  واصــــل بورتــــو وبنفيــــكا حامــــل اللقب 
انتصاراتهمــــا بفوز االول علــــى ريو افي ١-٠ 
والثاني على مضيفه ڤيتوريا شيتوبال ٢-٠ 

في املرحلة الـ ١٨ من بطولة البرتغال.
  وفي املباراة األولى سجل سيلفستر فاريال 
(٧) هــــدف بورتو الذي رفــــع رصيده الى ٥٣ 
نقطة، وفي املباراة الثانية سجل غايتان (٤٦) 
وخارا (٧٨) هدفي بنفيــــكا الذي بات رصيده 

٤٢ نقطة.
امام ســــبورتينغ براغا    وخسر ماريتيمو 

١-٢، وبورتيموننزي امام باكوش فيريرا ٠-١، 
ويونياو ليريا امام اولهاننزي ٠-٢، وتعادل 
ڤيتوريا غيمارايش مع ناسيونال مادير ٠-٠، 
وسبورتينغ لشبونة مع نافال ٣-٣، واكادمييكا 

كوامبرا مع بيرامار ٣-٣.

  اسكوتلندا

  فرض ســــلتيك اعادة مباراته ضد غرميه 
التقليدي رينجرز على ارضه بعد انتزاعه التعادل 
من االخير في عقر داره ملعب «ايبروكس» ٢-٢ 

في الدور اخلامس من كأس اسكولتندا.
  وتقدم رينجرز مرتني االولى عندما افتتح 
له العب الوسط الشاب جيمي نيس (١٩ عاما) 
التسجيل، مسجال هدفه الرسمي االول في صفوف 
الفريق بعد مرور ثالث دقائق، واملرة الثانية 
عبر ســــتيفن وايتيكر (٤١ من ركلة جزاء) في 
احلادثة التي تسببت في طرد حارس سلتيك 

فرايزر فورستر.
  في املقابل جنح سلتيك في الرد مرتني عبر 
كريس كومونز (١٦)، وســــكوت براون (٦٥). 
وطرد العب رينجرز ســــتيفن نايســــميث في 
الدقيقة ٧٢ حلصوله على بطاقة صفراء ثانية 

في املباراة. 

 فوز مثير إلنتر ميالن على روما وليل سقط في فخ أوكسير وتعادل سلتيك ورينجرز في الكأس 

(أ.پ)  (أ.ف.پ)  العب انترميالن األرجنتيني ستيبان كامبياسو يحتفل بهدفه في مرمى روما مع مواطنه خافيير زانيتي   جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو متخطيا حارس مرمى ريال سوسييداد التشيلي كالوديو برافو 

 إسبانيا لن تجرب وجوهاً جديدة 

 لوف ال ينوي تجربة العبين أمام إيطاليا 

 هل يعاقب دييغو إلضاعته ركلة جزاء؟ 

 قرر املدير الفني للمنتخب اإلسباني لكرة القدم 
فيسينتي دل بوسكي عدم القيام بأي جتارب جديدة 
في مباراة دولية ودية أمام نظيره الكولومبي غدا 
األربعاء. ورفض املدرب املخضرم العنيد فرصة 
اختبار الوجوه اجلديدة في املنتخب اإلســـباني 
التي يســـتضيفها ملعب ريال مدريد «سانتياغو 

برنابيو» في العاصمة اإلسبانية.
  ويفضل دل بوسكي االعتماد على تشكيل منتخب 
اسبانيا األساسي الفائز بلقب بطولة كأس العالم 

٢٠١٠ بجنوب أفريقيا قبل ٧ أشهر.
  وسيكون ســـانتي كازورال، العب خط وسط 
ڤياريال، هو الوجه اجلديد الوحيد على مجموعة 

كأس العالم التي كان يغيب عنها بسبب اإلصابة. 
وقال: «قررت عدم اســـتدعاء العبني بعينهم من 
ڤالنسيا وڤياريال وإسبانيول وأتلتيك بلباو رغم 
مستواهم اجليد، ألن العبي التشكيلة األساسية 

لدينا مستواهم جيد أيضا».
  وأضاف: «يجب أن ندرك جيدا أننا بحاجة لتقدمي 
أنفسنا بأفضل صورة. ال أود أن أرى تكرارا ملباراة 
البرتغال. إن املنتخب الكولومبي فريق جيد، ويلعب 

معظم العبيه في الدوري األوروبي».
  ويغيب عن املنتخب اإلســـباني قائد أرسنال 
اإلجنليزي فرانسيسك فابريغاس إلصابته بالتهاب 

معوي. 

 اكـــد املدير الفني للمنتخب األملاني لكرة القدم 
يواكيم لوف أنه ال يعتزم اختيار قائمة جتريبية 
من الالعبني في املباراة الودية املقررة أمام إيطاليا 
غدا األربعاء. وقال لوف إنه يريد الدفع بتشكيل من 
الالعبني، اعتادوا اللعب سويا، رغم أنه يرجح أن 
يجرى جتربة وجوه جديدة شابة مثل العب خط 
الوسط سفن بيندر الذي لم تسبق له املشاركة مع 
املنتخب. وقال لوف قبل جتمع املنتخب في مدينة 
كامن األملانية استعدادا للمباراة الودية املقررة في 

دورمتوند «بشـــكل عام، سيضم التشكيل العبني 
شاركوا سويا من قبل». اكد االحتاد الهولندي لكرة 
القدم ان روبن فان بيرسي اكد للمدرب بيرت فان 
مارفييك انسحابه من املباراة الودية املقررة بني 
منتخب بالده ونظيره النمســـاوي غدا االربعاء 
في ايندهوفن بســـبب اصابته بــــ «االنفلونزا». 
واكـــد االحتاد ان مارفييك قرر اســـتدعاء مهاجم 
تونتي انشـــكيدة لووك دي يونغ للحلول مكان 

فان بيرسي. 

 بعد اخلسارة امام هانوڤر في نهاية االسبوع وبعد 
ان اضاع دييغو ركلة جزاء في الدقيقة ٨٠، هل يعاقب 
فولفســــبورغ صانع العابه البرازيلي؟ والواقع انه 
خالل اللقاء وحتديدا في الدقيقة ٨٠ من اللقاء امام 
هانوڤر حصل فولفسبورغ الذي يعاني هذا املوسم 
من نتائجه السلبية وازدياد الضغوطات على مدربه 
االجنليزي ماكالرين على ركلة جزاء فاشار املدرب 

الى العبه اجلديد القادم من باير ليفركوزن باتريك 
هيلمز ليســــدد الكرة وادار ظهره كي ال يرى الركلة 
ولكنه تفاجأ عندما استدار حني راى البرازيلي دييغو 
يسدد الكرة ويطيح بها على القائم لتنتهي املباراة 
باخلسارة.  وقال املدرب بعد املباراة: ال اعرف ماذا 
حصل وســــنجتمع مع االدارة للبت في قرار اتخاذ 

اي عقوبات على الالعب. 

 أنشيلوتي: لم نلعب بطريقة جيدة أمام ليڤربول 

(رويترز)   قائد تشلسي جون تيري على األرض يصرخ من ألم اخلسارة  

على فريقنا ونقوم بعملنا، وهو 
ما جنحنا فيه».

  بدوره، رأى توريس ان فريقه 
الســـابق ليڤربول فاجأ األخير 
التي لعب بها. وقال:  بالطريقة 
«كان األمر صعبا جدا، ليڤربول 
لعب مباراة جيدة مع ٣ مدافعني 
في قلب الدفاع. لم نكن نتوقع ذلك 
ورمبا استفادوا من هذا األمر». 
وتابع «أعتقـــد ان التعادل كان 
نتيجـــة عادلة، لم يكن عادال ان 
نخسر هذه املباراة، لكننا نتطلع 
اآلن الى املباراة املقبلة وسنواصل 

قتالنا حتى النهاية». 

بيتر تشيك، وهو قال بهذا الصدد 
«كان خطأ مشتركا من االثنني. 
لم تكن هنـــاك ردة فعل جيدة 
جتاه الكرة العرضية. اعتقد ان 
النتيجة العادلة كانت التعادل 
لكن علينا ان نلعب بشكل افضل 

اذا ما اردنا الفوز».
  مـــن جهته، اعتـــرف مدافع 
ليڤربول جيمي كاراغر ان انتقال 
توريـــس الى تشلســـي اعطى 
للمباراة مذاقـــا اضافيا، وقال: 
انها نتيجة رائعة، حصدنا ثالث 
نقاط، نحقق مسيرة جيدة اآلن 
ونريد مواصلتها، يجب ان نركز 

ايجاد املساحات. بدأنا اللعب من 
اخللف بطريقة بطيئة وبالتالي لم 
تكن هناك فرصة ملهاجمينا للعب 
بسرعة. اتبعنا ذات الطريقة التي 
جنحت كثيرا امام سندالرند لكن 
املشكلة ان ليڤربول دافع بشكل 
جيد جدا. غيروا تكتيكهم، لعبوا 
بثالثة مدافعني، ولم نتمكن من 

ايجاد املساحات».
  وتطرق انشيلوتي الى هدف 
املباراة الذي جاء في الدقيقة ٦٩ 
عبر البرتغالي راوول ميريليس 
الذي استفاد من خطأ مشترك بني 
ايڤانوڤيتش واحلارس التشيكي 

ليڤربول، وقد لعب منذ البداية 
قبل ان يستبدله انشيلوتي في 
الدقيقة ٦٥ بالعاجي سالومون 

كالو.
  وشدد املدرب االيطالي على انه 
اتخذ قرار اخراج توريس الذي 
كلف الفريق اللندني ٨٠ مليون 
دوالر، لدواع تكتيكية وحسب، 
ان اغير طريقة  مضيفا «اردت 
لعب الفريق. كانت مباراته االولى 
معنا وقام بـــكل ما بامكانه في 

الدقائق الـ ٦٥ االولى».
  وتابع انشــــيلوتي «لم يكن 
الوضع سهال ألنه كان من الصعب 

 اعتـــرف مـــدرب تشلســـي 
االيطالي كارلو انشـــيلوتي ان 
ليڤربول كان افضل من فريقه 
اول من امـــس في املباراة التي 
فاز بها االخير ١ - ٠ في املرحلة 
الـ ٢٦ من الـــدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
  ودخـــل فريق انشـــيلوتي 
النفس  الى املوقعة وهو ميني 
بالنقاط الثالث من اجل تقليص 
فارق النقاط الـ ١٠ الذي يفصله 
عن مان يونايتد املتصدر، لكن 
الفريق اللندني لم يســـتفد من 
ســـقوط «الشـــياطني احلمر» 
للمرة االولى هذا املوســـم على 
يد ولڤرهامبتون (١ - ٢)، وسقط 
بدوره على ملعبه «ستامفورد 

بريدج» امام ليڤربول.
  وتقبـــل انشـــيلوتي هـــذه 
اخلســـارة لكنه تذمر من حكم 
اللقاء الذي تغاضىـ  بحسب رأيه 
ـ عن ركلة جزاء للفريق اللندني، 
مضيفا «اعتقد ان االحتكاك الذي 
حصل مـــع (املدافـــع الصربي 
ايڤانوڤيتش كان  برانيسالف) 
ركلة جزاء، لكن علينا تقبل واقع 

اننا لم نلعب بطريقة جيدة».
  واضاف املدرب االيطالي في 
تصريح ملوقع «سكاي سبورتس» 
الرياضي «علينا ان نحكم على 
اداء احلكم وادائنا ايضا. لم نلعب 
بالطريقة التـــي تخولنا الفوز 
باملباراة. دافعوا بطريقة جيدة 
ولم نتمكن من ايجاد املساحات 

من اجل الهجوم».
  وجرت املقاديـــر بأن تكون 
املباراة األولى للمهاجم االسباني 
فرناندو توريس بقميص تشلسي 
الســـابق  في مواجهـــة فريقه 


