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يف مناف�سات اجلولة الأخرية من دوري �أبطال �أوروبا

ق ّمة حا�سمة بني يوفنتو�س وبايرن ..وريال وميالن �أقرب �إىل الدور الثاين
نيقو�سيا (ا ف ب)
�� �س� �ي� �ك ��ون امل� �ل� �ع ��ب االومل� � �ب � ��ي يف
ت��وري �ن��وال �ي��وم ال��ث�ل�اث��اء م�سرحا
للمباراة احلا�سمة ب�ين يوفنتو�س
االي �ط��ايل وب��اي��رن ميونيخ الأمل��اين
يف اجل��ول��ة ال�ساد�سة االخ�ي�رة من
مناف�سات املجموعة الأوىل �ضمن
ال��دور االول مل�سابقة دوري �أبطال
�أوروب� � � ��ا ل��ك��رة ال� �ق ��دم وحت �� �س��م 4
بطاقات ،فف� ً
ضال عن املناف�سة ال�ساخنة
ب�ي�ن ي��وف�ن�ت��و���س وب ��اي ��رن ميونيخ
على البطاقة الثانية يف املجموعة
الأوىل بعدما حجز بوردو الفرن�سي
ال�ب�ط��اق��ة الأوىل ب�ضمانه �صدارة
املجموعة ،تبدو حظوظ ريال مدريد
اال��س�ب��اين وم�ي�لان االي �ط��ايل كبرية
حلجز بطاقتي املجموعة الثالثة،
فيما ت�شتد املناف�سة بني فولف�سبورغ
الأمل ��اين و�س�سكا مو�سكو الرو�سي
على البطاقة الثانية يف املجموعة
الثانية التي �ضمن مان�ش�سرت يونايتد
االن�ك�ل�ي��زي و��ص�ي��ف ب�ط��ل الن�سخة
الأخرية بطاقتها الأوىل.
وت ��أه �ل��ت ح �ت��ى الآن  8ان��دي��ة هي
ف �� �ض�لا ع���ن ب � � ��وردو ومان�ش�سرت
يونايتد ،ت�شل�سي االنكليزي وبورتو
الربتغايل (الرابعة) وليون الفرن�سي
وفيورنتينا االي �ط��ايل (اخلام�سة)
وا��ش�ب�ي�ل�ي��ة اال� �س �ب��اين (ال�سابعة)
وار�سنال االنكليزي (الثامنة).
وك��ان يوفنتو�س وب��اي��رن ميونيخ
م��ر� �ش �ح�ين ب �ق��وة ل�ل�ظ�ف��ر ببطاقتي
املجموعة اىل ال��دور الثاين ،بيد ان
ب���وردو ف��اج��أه�م��ا وخ �ط��ف البطاقة
الأوىل عن ج��دارة بعدما تعادل مع
الفريق االي �ط��ايل  1-1يف تورينو
وت�غ�ل��ب عليه ��-2ص�ف��ر يف ب ��وردو،
ث��م ف��از على الفريق ال�ب��اف��اري 1-2
ذهابا يف ب��وردو و�-2صفر ايابا يف
ميونيخ.
�أما بايرن ميونيخ فيحتاج اىل الفوز
خل�ط��ف ب�ط��اق��ة امل�ج�م��وع��ة وتفادي
اخل ��روج منها وال�ل�ح��اق بليفربول
االنكليزي الذي كان �ضحية املجموعة
اخلام�سة.
وي� �ع ��ول ي��وف �ن �ت��و���س ع �ل��ى عاملي
االر�ض واجلمهور للتغلب على بايرن
ميونيخ �إ�ضافة اىل معنويات العبيه
العالية اث��ر ال�ف��وز على ان�تر ميالن
 1-2ال���س�ب��ت امل��ا��ض��ي يف ال ��دوري
املحلي.
و��ش��دد قائد يوفنتو�س الي�ساندرو
دل ب �ي�يرو ع�ل��ى � �ض��رورة ا�ستغالل
املعنويات العالية بعد ال�ف��وز على
انرت ميالن ،وقال "يجب ان ن�ستغل
هذا االنت�صار ونلعب برتكيز وقتالية
وذكاء �أمام بايرن ميونيخ" ،م�ضيفا
"نحتاج اىل التعادل فقط ولكن ال
يجب ان نخو�ض امل �ب��اراة م��ن اجل
حتقيق ه��ذا ال�ه��دف ،يجب ان نلعب
من اجل الفوز لتفادي �أي مفاج�أة من

الفريق البافاري".
م��ن جهته ،ي��دخ��ل الفريق البافاري
ال��ذي خ�سر نهائي امل�سابقة  3مرات
�أع�� ��وام  1982و 1987و،1999
امل � �ب� ��اراة مب �ع �ن��وي��ات ع��ال �ي��ة بعد
� �ص �ح��وت��ه يف ال � � ��دوري وحتقيقه
فوزين متتاليني ،بيد ان مهمته تبدو
�صعبة خ�صو�ص ًا وان��ه مل ي�سبق له
الفوز على يوفنتو�س يف عقر داره
يف املباراتني اللتني جمعتهما حتى
الآن يف امل�سابقة فخ�سر �صفر 1-يف
الأوىل مو�سم  2005-2004و2-1

�أ�سرتاليا حترز اللقب العا�شر
يف ك�أ�س �أبطال الهوكي

جانب من لقاء ا�سرتاليا واملانيا

ملبورن /وكاالت
انف ��رد املنتخب الأ�سرتايل للهوكي بالرقم القيا�سي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة
ك�أ� ��س �أبط ��ال الهوك ��ي اثر تغلبه عل ��ى نظريه الأمل ��اين  3/5يف املب ��اراة النهائية
للبطولة التي �أقيمت على مدار الأيام املا�ضية يف ملبورن ب�أ�سرتاليا.
وكانت املباراة النهائية �صراعا بني الفريقني على اللقب العا�شر لأي منهما وجنح
املنتخ ��ب الأ�س�ت�رايل يف انتزاعه لينف ��رد بالرق ��م القيا�سي بر�صيد ع�ش ��رة �ألقاب
مقاب ��ل ت�سعة �ألقاب ملناف�سه الأمل ��اين .وكان الالعب الأ�سرتايل لوكي دويرنر �أحد
�أبط ��ال نهائي البطولة احلادي ��ة والثالثني لك�أ�س الأبط ��ال حيث �سجل هدفني يف
مب ��اراة �أم� ��س لي�ساهم بقدر كبري يف ف ��وز �أ�صحاب الأر�ض باللق ��ب للمرة الثانية
عل ��ى التوايل .وتقدم الالعب الأ�سرتايل ديزمون ��د �أبوت مبكرا ملنتخب بالده يف
الدقيق ��ة الثانية ثم تعادل الالعب الأمل ��اين فلوريان فوك�س  18/عاما /لفريقه يف
الدقيق ��ة  15ثم �سجل مارتني هانر هدفا م ��ن �ضربة جزاء و�أ�ضاف زميله ماتيا�س
فيتهاو�س هدفا �آخر للمنتخب الأملاين الذي �أنهى ال�شوط الأول ل�صاحله . 1/3
وبع ��د دقيقتني فقط من بداية ال�شوط الثاين� ،سج ��ل ليام دي ياجن الهدف الثاين
لأ�سرتالي ��ا من متابعة جي ��دة ل�ضربة ركنية جزائية ت�صدى له ��ا احلار�س الأملاين
ث ��م �أ�ض ��اف الفريق هدفني �آخرين م ��ن �ضربتي ج ��زاء يف الدقيقتني  41و 50قبل
�أن يح ��رز فريجو�س كافاناج الهدف اخلام�س للفريق يف الدقيقة  67ليق�ضي على
�آم ��ال الأمل ��ان يف حتقيق التع ��ادل .وقال جام ��ي دواير جنم املنتخ ��ب الأ�سرتايل
"بذلن ��ا جه ��دا كبريا يف املب ��اراة .ملبورن �شهد يوما رائع ��ا وامل�شجعون كانوا
رائع�ي�ن� ..أدركن ��ا �أننا لعبنا جيدا يف ال�شوط الأول رغ ��م ت�أخرنا بهدف �أو هدفني
قبل نهاية ال�شوط .الطق�س كان حارا و�أدركنا �أنهم (املنتخب الأملاين) �سي�شعرون
بالإجهاد".

يف الثانية مو�سم  ،2006-2005كما
ان الفريق االي�ط��ايل مل يخ�سر على
�أر��ض��ه يف امل�سابقة الأوروب �ي��ة منذ
�سقوطه �أمام ديبورتيفو ال كورونيا
اال��س�ب��اين ��ص�ف��ر 1-مو�سم -2003
 2004حيث حقق بعدها  11فوزا و6
تعادالت.
وي�خ��و���ض ب��اي��رن مينويخ املباراة
يف غ �ي��اب جن �م��ه ال�ف��رن���س��ي فرانك
ري �ب�يري ال �غ��ائ��ب ع��ن امل�لاع��ب منذ
ال�ث��ال��ث م��ن ت�شرين الأول املا�ضي
ب�سبب الإ�صابة ،فيما عاد اىل �صفوفه

الإ�صابة حترم ريال
مدريد من جهود
كاكا �أمام مر�سيليا
مدريد /وكاالت
�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين �أن
�صانع �ألعابه الربازيلي كاكا �سيغيب
عن املباراة �أمام م�ضيفه �أوملبيك
مر�سيليا الفرن�سي بعد غد الثالثاء
يف بطولة دوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم .ويغيب كاكا  27/عاما /عن
املالعب منذ �أ�سبوع ب�سبب الإ�صابة
يف الفخذ.
ويحتاج ريال مدريد �إىل تفادي
الهزمية اىل ثالثة �أهداف نظيفة �أمام
مر�سيليا لكي يت�أهل مبا�شرة �إىل دور
الدور ال�ستة ع�شر للبطولة للمو�سم
الثالث ع�شر على التوايل.
ويعاين ريال مدريد �شبح الإ�صابة
الذي �أبعد عدد ًا من العبيه على
ر�أ�سهم كري�ستوف ميت�سلدر وجوتي
ورود فان ني�ستلروي.

الهولندي اري�ين روب��ن بعد تعافيه
من الإ�صابة حيث لعب  30دقيقة يف
املباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ
على بورو�سيا مون�شنغالدباخ 1-2
�ضمن الدوري املحلي.
وميني بايرن ميونيخ النف�س بتفادي
اخلروج من الدور االول حيث مل يلق
هذا امل�صري منذ مو�سم 2003-2002
عندما حل رابعا يف املجموعة ،علما
بانه مل ينجح يف تخطي ال��دور ربع
ال�ن�ه��ائ��ي م�ن��ذ تتويجه باللقب عام
.2001

وق��ال حار�س مرمى بايرن ميونيخ
هانزيورغ بوت "تبقى لنا  3مباريات
ق�ب��ل ال�ع�ط�ل��ة ال���ش�ت��وي��ة ،وي �ج��ب ان
نحقق الفوز فيها جميعها وب�إمكاننا
ذلك بدء ًا من مباراتنا �أمام يوفنتو�س
ح �ت��ى ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى وج� ��ودن� ��ا يف
امل�سابقة الأوروبية العريقة".
ويف املجموعة الثالثة ،يبدو ريال
م��دري��د وم �ي�لان الأق � ��رب اىل حجز
بطاقتيهما عندما يحل �ضيفا الأول
ع�ل��ى م��ر��س�ي�ل�ي��ا ال�ف��رن���س��ي �صاحب
املركز الثالث والثاين على زيوريخ

روما /وكاالت
قاد مارك ��و كا�سيتي فريقه روما للفوز
عل ��ى �ضيفه الت�سيو يف املب ��اراة التي
�أقيم ��ت عل ��ى اال�ست ��اد الأوملبي �ضمن
املرحل ��ة اخلام�سة ع�ش ��رة من الدوري
الإيطايل لكرة القدم.
و�أحرز كا�سيتي هدف املباراة الوحيد
يف الدقيقة  78ليرتك الت�سيو على بعد
نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
وبع ��د  60دقيق ��ة باهت ��ة ت�ص ��دى
احلار� ��س الربازيل ��ي لروم ��ا جولي ��و
�سريجيو برباعة لت�سديدة �صاروخية
م ��ن �ستيفانو ماوري بع ��د �أن ت�صدى
القائم لت�سديدة �أخرى من الأرجنتيني
ماورو زاراتي.
ويف الناحي ��ة الأخرى ت�صدى حار�س
�أوروجواي فرناندو ن�ستور مو�سلريا
ل�ضرب ��ة ر�أ� ��س قاتل ��ة م ��ن �سيم ��وين
بريوتا.
ولك ��ن مو�سل�ي�را مل يك ��ن مبق ��دوره
الكث�ي�ر يف مواجه ��ة كا�سيت ��ي لينجح

الأخ�ي�ر يف ت�سجي ��ل ه ��دف احل�س ��م
لأ�صح ��اب الأر�ض .وتعر� ��ض ال�شيلي
ديفيد بيتزارو الع ��ب روما للطرد �إثر
ح�صوله على البطاقة ال�صفراء الثانية
قبل دقيقتني عل ��ى نهاية املباراة ولكن
الت�سيو مل ينجح يف ا�ستغالل النق�ص
العددي ل�صاحله .ورفع روما ر�صيده
�إىل  24نقطة يف املركز ال�ساد�س بينما
جتمد ر�صيد الت�سيو عند  13نقطة يف
املركز ال�ساد�س ع�شر.
وكان ��ت املب ��اراة ق ��د توقف ��ت بع ��د
ا�ستخدام مثريي ال�شغب (هوليجانز)
�ألعاب� � ًا ناري ��ة �شدي ��دة االنفج ��ار بعد
�أن جنح ��وا يف �إدخ ��ال ه ��ذه امل ��واد
املحظورة �إىل داخل امللعب.
وقام احلك ��م نيكوال ري ��زويل ب�إيقاف
املب ��اراة يف الدقيق ��ة  14ث ��م ق ��ام
با�ستئنافها بعد توقف التفجريات.
وقب ��ل املباراة ،هاجم ��ت جمموعة من
مثريي ال�شغب رج ��ال ال�شرطة خارج
اال�ست ��اد الأوملب ��ي ،ح�سبم ��ا ذك ��رت

الريا�ض /وكاالت
�أعل ��ن امل�س�ؤولون بنادي احتاد جدة ال�سعودي عن تو�صلهم
�إىل اتف ��اق نهائ ��ي ل�ضم عم ��رو زكي جنم املنتخ ��ب الوطني
ون ��ادي الزمالك لالنتق ��ال ر�سمي ًا للع ��ب يف �صفوف الفريق
ال�سعودي خالل م ��دة الت�سجيل الثانية التي تبد�أ يف ال�شهر
املقب� �ل. و�أكد م�س�ؤول بنادي االحت ��اد �أهمية ان�ضمام عمرو
زك ��ي ل�صفوف النادي ال�سع ��ودي ،م�شري ًا �إىل حاجة النادي
جلهود الالعب عمرو زكي خ�ل�ال الفرتة املقبلة والذي يحل
بديال ع ��ن الالعب الأرجنتيني لو�سيانو ال ��ذي مل نر منه ما
كن ��ا ننتظره ط ��وال الف�ت�رة املا�ضية برغم الفر� ��ص الكبرية
التي �أتيحت له وذلك يرجع لأ�سباب عديدة منها كرثة غيابه
ع ��ن الت�شكيلة الأ�سا�سي ��ة والإ�صابات وع ��دم اكتمال لياقته

البدني ��ة ط ��وال ه ��ذه الف�ت�رة الت ��ي كان ينتظر من ��ه النادي
العطاء ب�شكل �أكرث مما ظهر به الالعب الأرجنتيني.
و�أو�ضح امل�س�ؤول �أن املدير الفني لنادي االحتاد الأرجنتيني
كالد يرون مقتنع متاما مب�ستوى �أداء الالعب امل�صري عمرو
زك ��ي ،م�شري ًا �إىل �أن املدير الفن ��ي لنادي االحتاد ال�سعودي
كالديرون طالب �إدارة النادي ب�ضرورة ان�ضمام عمرو زكي
يف �أ�س ��رع وقت وانهاء جميع املو�ضوعات املتعلقة بالتعاقد
معه ب�سرع ��ة لين�ضم �إىل الت�شكيل ��ة الأ�سا�سية للفريق خالل
املرحل ��ة املقبلة  .و�أكد م�س�ؤول ن ��ادي االحتاد ان االتفاق مع
عمرو زكي بات م�ؤكدا م�شريا �إىل ان هناك حالة من التوافق
الت ��ام ب�ي�ن �إدارة الن ��ادي والالع ��ب عمرو زكي ال ��ذي �أبدى
رغبته يف االنتقال لالحرتاف باململكة العربية ال�سعودية.

فالن�سي��ا ينت��زع ف��وز ًا ثمين�� ًا م��ن بيلب��او بال��دوري الإ�سب��اين
مدريد /وكاالت
قاد جريمي ماثيو فريقه فالن�سيا النتزاع املركز
الثالث برتتي ��ب الدوري الإ�سب ��اين لكرة القدم
بعدما �ساعده على تخطي م�ضيفه اتليتك بيلباو
 1/2يف املرحلة الثالثة ع�شرة من امل�سابقة.
وجنح فالن�سيا يف حتويل ت�أخره بالهدف الذي
تق ��دم به ايكري مونيان لبيلب ��او يف الدقيقة 58
و�أدرك التع ��ادل بع ��د ثالث دقائ ��ق فقط بتوقيع
هداف الفريق ديفيد فيا.
و�شه ��دت الدقيق ��ة  74طرد كويكل ��ي ديل كامبو

لتحقيق الفوز على مر�سيليا يف عقر
داره على غ��رار م��ا فعله ذه��اب��ا على
ملعبه �سانتياغو برنابيو �-3صفر،
يف مقدمتهم الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو والفرن�سي ك��رمي بنزمية
والأرج�ن�ت�ي�ن��ي غ��ون��زال��و هيغوايني
والقائد راوول غونزاليز.
يف امل �ق��اب��ل ،ت �ب��دو م�ه�م��ة مر�سيليا
م�ستحيلة ك��ون��ه يحتاج اىل الفوز
برباعية نظيفة حتى يت�ساوى مع
ال�ن��ادي امللكي ويتفوق عليه بفارق
امل��واج�ه��ات املبا�شرة ،بيد ان��ه يعقد

روما يجتاز الت�سيو يف مباراة نارية بالدوري الإيطايل

احتاد جدة ال�سعودي يعلن عن تعاقده مع عمرو زكي

العب بيلباو �إثر ح�صوله على البطاقة ال�صفراء
الثاني ��ة .وا�ستغل فالن�سي ��ا النق�ص العددي يف
�صف ��وف �أ�صح ��اب الأر�ض وجن ��ح يف ت�سجيل
هدف قات ��ل يف الدقيق ��ة  83عن طري ��ق املدافع
الفرن�سي ماثيو.
وزادت الأم ��ور تعقي ��دا لبيلب ��او بع ��د �أن �أهدر
ديفيد لوبيز �ضرب ��ة جزاء قبل �أربع دقائق على
نهاية املباراة.
ورفع فالن�سيا ر�صي ��ده �إىل  28نقطة يف املركز
الثال ��ث بف ��ارق نقط ��ة واح ��دة �أم ��ام �أ�شبيلي ��ة

ال�سوي�سري الرابع والأخري.
وي �ت �� �ص��در ري� ��ال م��دري��د املجموعة
بر�صيد  10نقاط بفارق نقطتني �أمام
ميالن و 3نقاط �أم��ام مر�سيليا ،فيما
خرج زيوريخ خايل الوفا�ض بعدما
جتمد ر�صيده عند  3نقاط.
وي �ك �ف��ي ري� ��ال م��دري��د ال �ت �ع��ادل او
اخل �� �س��ارة ب��ف��ارق ه��دف�ين ل�ضمان
بطاقته ،وه��و يخو�ض امل �ب��اراة يف
غياب �صانع �ألعابه الدويل الربازيلي
ريكاردو كاكا ب�سبب الإ�صابة.
وميلك النادي امللكي الأ�سلحة الالزمة

تورينو ترتقب قمة يوفنت�س وبايرن ميونخ

�آم ��اال ك�ب�يرة على ال �ث��ار م��ن النادي
امللكي وت�ع�ثر م�ي�لان �أم ��ام زيوريخ
حلجز البطاقة الثانية.
بيد ان ميالن لن يكون خ�صما �سهال
�أم� ��ام زي��وري��خ و� �س �ي �ح��اول ب ��دوره
حتقيق الفوز لتفادي �أي مفاج�أة كما
ان��ه ي�سعى اىل الثار خل�سارته �أمام
الفريق ال�سوي�سري �صفر 1-ذهابا
يف ��س��ان � �س�يرو ،وه��و �أي���ض� ًا ميلك
حظوظ ًا كبرية لتحقيق الفوز بالنظر
اىل ع��رو��ض��ه ال��رائ �ع��ة يف ال ��دوري
امل �ح �ل��ي ح �ي��ث ح �ق��ق  5انت�صارات
متتالية خولته امل��رك��ز ال�ث��اين خلف
غرميه التقليدي انرت ميالن املت�صدر.
ويف امل �ج �م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ي ��أم��ل
فولف�سبورغ بطل ال ��دوري الأمل��اين
يف ا�� �س� �ت� �غ�ل�ال ع ��ام� �ل ��ي الأر� � � ��ض
واجلمهور والإ��ص��اب��ات الكثرية يف
�صفوف �ضيفه مان�ش�سرت يونايتد
لتحقيق الفوز على ال�شياطني احلمر
ومرافقتهم اىل الدور الثاين.
وي�ت���س��اوى ف��ول�ف���س�ب��ورغ و�س�سكا
مو�سكو بالنقاط يف امل��رك��ز الثاين
للمجموعة مع اف�ضلية للفريق الأملاين
يف املواجهات املبا�شرة وبالتايل فانه
يدرك جيدا ان فوزه على مان�ش�سرت
يونايتد ب�أي نتيجة ميكنه من بلوغ
ال��دور ال�ث��اين للم�سابقة الأوروبية
للمرة الأوىل يف تاريخه.
وك ��ان مان�ش�سرت يونايتد ق��د حقق
ف��وز ًا كبري ًا على م�ضيفه و�ست هام
�-4صفر يف ال��دوري املحلي بيد انه
ع��ان��ى م��ن �إ��ص��اب��ات يف خ��ط الدفاع
وحت���دي���دا وي�����س ب� � ��راون وغ� ��اري
نيفيل وا�ضطر مدربه ال�سري اليك�س
فريغو�سون اىل �إكمال املباراة ب�إعادة
العبي الو�سط دارين فليت�شر ومايكل
كاريك والويلزي راين غيغز اىل خط
الدفاع.
يف املقابل� ،سيحاول الفريق الرو�سي
ك�سب نقاط مباراته م��ع ب�شيكتا�ش
وانتظار تعرث فولف�سبورغ لي�ضمن
ت�أهله اىل ال��دور الثاين ،لكن مهمته
ل��ن تكون �سهلة الن الفريق الرتكي
ي�أمل يف حتقيق الفوز خلطف املركز
الثالث امل�ؤهل اىل م�سابقة يوروبا
ليغ.
وتقام يف اليوم ذاته �أي�ض ًا مباراتان
هام�شيتان �ضمن املجموعة الرابعة،
الأوىل بني اتلتيكو مدريد اال�سباين
وب� ��ورت� ��و ال�ب�رت� �غ���ايل ،وال �ث��ان �ي��ة
ب�ي�ن ت�شل�سي االن �ك �ل �ي��زي واب��وي��ل
القرب�صي.
و�ضمن ت�شل�سي وبورتو ت�أهلهما اىل
الدور الثاين ،فيما يتناف�س اتلتيكو
م��دري��د واب��وي��ل على امل��رك��ز الثالث،
وميلك الفريق اال�سباين الأف�ضلية
ب �ف��ارق ن�ق�ط��ة واح� ��دة ع�ل��ى الفريق
القرب�صي وف��وزه على بورتو يكفيه
ل�ضمان امل�شاركة يف م�سابقة يوروبا
ليغ.

�صاح ��ب املركز الراب ��ع والذي تع ��ادل  1/1مع
بلد الوليد .
ويت�أخ ��ر فالن�سي ��ا بف ��ارق ثم ��اين نق ��اط خل ��ف
بر�شلون ��ة املت�ص ��در والذي تغلب عل ��ى م�ضيفه
ديبورتيفو الكورونيا  1/3وبفارق ثالث نقاط
خل ��ف ريال مدريد �صاحب املركز الثاين والذي
تغلب على املرييا . 2/4
ويف وقت �سابق� ،شهدت املرحلة الثالثة ع�شرة
م ��ن الدوري الإ�سب ��اين انت�ص ��ارات ثمينة على
مالعب فياريال وريال مايوركا وترنيفي.

ووا�ص ��ل فياريال �صحوته وجن ��ح يف حتويل
ت�أخ ��ره به ��دف �أم ��ام �ضيفه خيت ��ايف �إىل الفوز
. 2/3
ويف مباري ��ات �أخ ��رى باملرحل ��ة نف�سه ��ا تعادل
ملق ��ة  1/1مع �أو�سا�سونا ليبقى ملقة يف املركز
الث ��اين م ��ن الق ��اع بف ��ارق نقط ��ة واح ��دة �أمام
خريي�س متذيل الرتتيب.
وي�أت ��ي �سانتاندي ��ر يف املركز الثال ��ث من القاع
بر�صيد ع�شر نقاط ث ��م ي�أتي �سرق�سطة واملرييا
وبلد الوليد وفياريال بر�صيد  12نقطة.

وكالة �أنباء "�أن�سا" الإيطالية .وقامت
جمموعة من مث�ي�ري ال�شغب بتفجري
�ألعاب نارية عالية القوة وقامت بقذف
احلجارة وامل�سامري والزجاجات على
جمموع ��ة م ��ن رج ��ال ال�شرط ��ة الذين
ردوا ب�إط�ل�اق الغاز امل�سي ��ل للدموع.
ويف وق ��ت �سابق ،حاف ��ظ فريق بارما
على موقع ��ه يف املركز الرابع برتتيب
ال ��دوري الإيط ��ايل بع ��د تعادل ��ه م ��ع
م�ضيفه جن ��وة  ،2/2ليبقى جنو على
بع ��د نقط ��ة واح ��دة خل ��ف بارم ��ا يف
املركز اخلام�س.
ووقع ��ت التغ�ي�رات يف القم ��ة عندم ��ا
تغل ��ب يوفنتو�س على املت�ص ��در �إنرت
مي�ل�ان  1/2ليتقل� ��ص الف ��ارق بينهما
�إىل خم�س نقاط فيما تغلب ميالن على
�سامبدوريا �/3صفر لي�صبح على بعد
�أربع نقاط فقط من �إنرت ميالن.
وتغل ��ب فيورنتينا 1/2عل ��ى اتاالنتا
وجن ��ح بالريم ��و يف حتوي ��ل ت�أخره
بهدف �أم ��ام كالي ��اري �إىل الفوز 1/2

وف ��از ناب ��ويل على ب ��اري 2/3بف�ضل
هديف فابيو كوالياريال.
وتغل ��ب بولونيا عل ��ى اودينيزي1/2
وفاز كييف ��و على م�ضيفه ليفورنو /2
�صفر و�سينا على كاتانيا .2/3
ويف جن ��و �أح ��رز املهاج ��م الفرن�س ��ي
جوناثان بيابياين هدفني لبارما لريد
عل ��ى الهدف ال ��ذي تق ��دم الأرجنتيني
رودريجو باال�سيو لأ�صحاب الأر�ض.
ويف الدقيق ��ة � 67أدرك جن ��و التعادل
عن طريق رافايلي باالدينو.
وتغل ��ب فيورنتين ��ا عل ��ى اتاالنت ��ا
بهدفني نظيفني بعد تعر�ضه لهزميتني
متتاليتني.
وتق ��دم املهاج ��م الب�ي�رويف خ ��وان
مانوي ��ل فارجا�س به ��دف لفيورنتينا
يف الدقيقة  26ثم �أ�شهر احلكم البطاقة
احلم ��راء يف وج ��ه جيم ��ي فالديز يف
الدقيق ��ة  83قب ��ل �أن ي�ضي ��ف البريتو
جيالردينو اله ��دف الثاين لفيورنتينا
يف الدقيقة الأخرية.

وجن ��ح بالريم ��و يف حتوي ��ل ت�أخره
به ��دف �أمام كالي ��اري �إىل الفوز ،1/2
حي ��ث تقدم الي�سان ��درو ماتري بهدف
لكالي ��اري يف الدقيق ��ة  24ث ��م �أح ��رز
�إيج ��ور بودان و�سيم ��ون كاير هدفني
لبالريمو .
وتغل ��ب ناب ��ويل ب�صعوب ��ة عل ��ى
ب ��اري  2/3حي ��ث �أح ��رز كوالياري�ل�ا
ه ��دف التع ��ادل لنابويل بع ��د �أن تقدم
الربازيل ��ي باريت ��و دي �س ��وزا بهدف
لباري.
و�أ�ضاف اندريا رانوكيا الهدف الثاين
لب ��اري يف الدقيق ��ة  63ث ��م تع ��ادل
كري�ستيان ماجيو لنابويل يف الدقيقة
 73قب ��ل �أن ي�سج ��ل كوالياريال هدف
الف ��وز لأ�صح ��اب الأر� ��ض يف الدقيقة
الأخرية من املباراة.
وقب ��ل  25دقيق ��ة عل ��ى نهاي ��ة املباراة
تعر� ��ض الي�سان ��درو باري�س ��ي مدافع
ب ��اري للطرد قب ��ل �أن يلحق ب ��ه زميله
رانوكيا يف الوقت بدل ال�ضائع.

�شتوجتارت يقيل مدربه بابل وي�ستعني بخدمات
ال�سوي�سري جرو�س
برلني /وكاالت
�أعلن ن ��ادي �شتوجت ��ارت الأملاين لكرة
الق ��دم تعي�ي�ن امل ��درب ال�سوي�س ��ري
كري�ستي ��ان جرو� ��س يف من�صب املدير
الفن ��ي للفري ��ق ب ��دال ماركو� ��س باب ��ل
وال ��ذي مت ��ت �إقالت ��ه يف وق ��ت �ساب ��ق
بعد االحتجاجات الت ��ي �شهدها النادي
عقب التع ��ادل  1/1مع بوخوم ما �أبقى
الفري ��ق يف املركز الثال ��ث من القاع يف
ترتيب البوند�سليجا.
وب ��د�أ جرو� ��س مهمت ��ه على الف ��ور مع
الفري ��ق وخا� ��ض �أول تدري ��ب ل ��ه م ��ع
الفري ��ق .وقال جرو� ��س "�أنن ��ي �سعيد
للتواج ��د هن ��ا و�أري ��د �أن �أعي ��د الفريق
لطريق االنت�صارات جمددا".
و�أ�ضاف "�أعرف الالعبني جيدا ،مهمتي
حت ��ى �أعي ��اد املي�ل�اد (الكري�سما� ��س)
�ستك ��ون حماول ��ة ا�ستخ ��راج ال�ش ��يء
الأف�ضل منهم لإ�سعاد اجلماهري ،واقف
م ��ن قدرتن ��ا على تخط ��ي ه ��ذا الو�ضع
ال�سي ��ئ" .و�أك ��د الن ��ادي يف بي ��ان ل ��ه
"الق ��رار مت اتخ ��اذه بع ��د العدي ��د من
املحادثات م ��ع مدرب الفري ��ق" .وودع
باب ��ل فريقه ورح ��ل بجان ��ب م�ساعديه

كر�ستيان جرو�س

رايرن فيدماير والك�سندر زورنيجر.
وقال باب ��ل للمرا�سلني ال�صحفيني "لقد
مت التو�صل لهذا القرار ا�ستنادا �إىل �أن
امل�صلح ��ة الفردي ��ة لي�ست مهم ��ة ما يهم
حقا هو �شتوتغارت".
و�أك ��د هور�س ��ت هيل ��دت املدي ��ر الع ��ام
للفري ��ق �أن التعادل مع بوخ ��وم وبقاء
الفري ��ق يف املرك ��ز الثال ��ث م ��ن الق ��اع
يف ترتي ��ب امل�سابق ��ة والأح ��داث التي
�شهدته ��ا املب ��اراة �أدت �إىل اتخ ��اذ قرار
ب�إقال ��ة باب ��ل .وت ��وىل جرو� ��س 55/

عام ��ا /الذي لعب يف �صف ��وف بوخوم
يف ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ضي ،تدريب
فريق ب ��ازل ال�سوي�س ��ري ع�شرة �أعوام
و�أح ��رز مع ��ه لقب ال ��دوري �أربع مرات
قب ��ل �أن يرح ��ل ع ��ن الفري ��ق يف �أي ��ار
املا�ضي.
وتوىل بابل  37/عاما /تدريب الفريق
يف  23ت�شري ��ن الثاين/نوفمرب 2008
خلفا للمدرب �آرم�ي�ن فيه الذي �أقيل من
تدريب الفريق كما جددت �إدارة النادي
ثقته ��ا فيه قبل �أيام حي ��ث �أكد م�س�ؤولو
الن ��ادي ا�ستمراره حتى عطل ��ة ال�شتاء
عل ��ى الأقل خا�صة و�أن بابل قاد الفريق
الحتالل املركز الثالث يف نهاية املو�سم
املا�ضي.
وحقق �شتوجتارت الفوز يف مباراتني
فق ��ط م ��ن  15مب ��اراة خا�ضه ��ا يف
البوند�سليغا هذا املو�سم .وبدا الفريق
م�ستع ��دا لتغيري هذه النتائ ��ج ال�سلبية
خ�ل�ال مباراته �أم�س حيث ظ ��ل متقدما
به ��دف حت ��ى الدقيق ��ة  88الت ��ي �سجل
فيها بوخ ��وم هدف التع ��ادل  1/1على
الرغ ��م من طرد �أح ��د العبي بوخوم يف
هذه املباراة.

