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أعلن نادي هامبورغ ثاني ترتيب الدوري االملاني لكرة القدم 44
انه لن يحتفظ بالدولي الپولندي ايبي سموالريك بعد ان وضعه 

حتت االختبار 10 ايام.
وصرح مدرب هامبورغ برونو الباديا الذي يبحث عن مهاجم 
يعوض غياب البيروفي باولو غيريرو املصاب، »لقد قررنا عدم 
ضم ايبي س���موالريك الذي نكن له احترام���ا كبيرا النه لم يكن 

واضحا بالنسبة اليه قبول مبدأ االختبار.

وال يرتبط سموالريك )28 عاما( الذي دافع عن الوان بوروسيا 
دورمتون���د م���ن 2005 الى 2007 وخاض 81 مب���اراة في الدوري 
االملاني سجل خاللها 25 هدفا، مع اي ناد بعد ان انتهى مع راسينغ 

سانتاندر االسباني في مايو املاضي.
وال ميلك هامبورغ حاليا سوى مهاجمني هما الكرواتي مالدن 
بتريتش والسويدي ماركوس بيرغ، وسيغيب غيريرو الذي اصيب 

بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى حتى مطلع 2010.

هامبورغ لن يضم سموالريك

العب برشلونة سيدوكيتا محاصرا بني حارس مرمى امليريا دييغو ألڤيس واملدافع                             )رويترز(

برشلونة »كاد يضيع لونه« في نوكامب وأتلتيكو مدريد يسجل انتصاره األول 
فوز بـ »طلعة الروح« إلنترميالن على أودينيزي وتعادل باري مع كاتانيا

2-0 ف���ي املرحلة الس���ابعة من 
الدوري البرتغالي. وسجل باولو 
سيزار )60( وهوغو فيانا )90( 
الهدفني. ورفع سبورتينغ براغا 

رصيده الى 21 نقطة.

 هولندا

ف���از الكمار حامل اللقب على 
ضيف���ه بري���دا 1-0، وفيينورد 
على ضيفه فالفي���ك 3-0 ذاتها 
في املرحلة التاسعة من الدوري 
الهولن���دي. وتعادل دن هاغ مع 
غرونينغن 1-1، وفيللم تيلبورغ 

مع نيميغن 1-1.

هدفني آخرين سجلهما اوليفييه 
اشوافني )73( ودافيد دوكورثيو 
)77 خطأ في مرماه(.وخسر رين 

امام ضيفه اوكسير 1-0.
 وفاز سوشو على لومان بهدف 
وحيد ملارفن مارتن )78(، علما ان 
التشيكي فاكالف سفركوس اهدر 
له ركلة جزاء تسبب فيها غيوم 

لوريو وطرد )65(.

البرتغال

حقق سبورتينغ براغا الفوز 
الس���ابع على التوالي وكان على 
حساب ضيفه ڤيتوريا سيتوبال 

وتابع باريس س���ان جرمان 
نتائجه احمليرة وسقط على ملعبه 
بارك دي برانس في فخ التعادل 

مع نانسي 1-1.
وتقدم ڤالنسيان على مضيفه 
نيس بهدفني نظيفني للمالي مامادو 
ساماس���ا )40 من ركل���ة جزاء( 
والكولومبي كارلوس سانشيز 
التونس���ي  )51( قبل ان يقلص 

شوقي بن سعادة الفارق )67(.
وكان طرد العب ڤالنس���يان 
رينو كوه���اد )72( نقطة حتول 
كبيرة في املباراة حيث خس���ر 
فريقه بعدما اس���تقبلت شباكه 

وهي الهزمية االولى هذا املوسم 
الذي غ���رق في وحول  لبوردو 
سانت اتيان ووقف رصيد بوردو 
عند 19 نقطة فانتزع ليون الذي 
احتكر اللقب 7 مواسم متتالية قبل 
ان يحل ثالثا في املوسم الفائت، 
الصدارة بفوزه على مضيفه لنس 
2-0 رافعا رصيده الى 20 نقطة.

وصار مونبلييه ثالثا مؤقتا بفوزه 
على مضيفه غرونوبل 2-3.

وارتفع رصيد مونبلييه الى 17 
نقطة بفارق االهداف خلف ليون 
وبفارق 3 نقاط امام مرس���يليا 

وصيف البطل.

الهولندي ويس���لي شنايدر بعد 
متري���رة من ايتو ايض���ا تابعها 

بيمناه في املرمى )93(.
 وتصدر انتر ميالن الترتيب 
مؤقتا برصي���د 16 نقطة بفارق 
امام س���مبدوريا،  نقطة واحدة 
وفي مب���اراة ثانية تعادل باري 

مع ضيفه كاتانيا 0-0.

فرنسا

سقط بوردو املتصدر وحامل 
اللقب امام مضيفه سانت اتيان 
1-3 ف���ي افتتاح املرحلة الثامنة 

من الدوري الفرنسي.

استثمارها ووضعها بيمناه على 
ميني احلارس الدولي السلوفيني 

سمير هندانوفيتش )22(.
انتظ���ار الضيوف  ولم يطل 
طويال وادركوا التعادل عبر الهداف 
انطونيو دي ناتالي اثر متريرة 
طويلة من التركي غوكهان ايلنر 
تابعها بيمناه في اسفل الزاوية 
الدولي  اليسرى ملرمى احلارس 

البرازيلي جوليو سيزار )27(.
وحاول انتر ميالن بطل املواسم 
االربعة االخيرة اعادة االمور الى 
نصابها ول���م يتمكن من ذلك اال 
في الوقت بدل الضائع عن طريق 

الذهب��ي االوروبي��ة ل�موس����م 
.2009 - 2008

إيطاليا 

حقق انتر ميالن حامل اللقب 
فوزا بش���ق النفس على ضيفه 
اودينيزي 2-1 في افتتاح املرحلة 

السابعة من الدوري االيطالي.
وف���رط انتر ميالن في تقدمه 
عبر الصربي ديان ستانكوڤيتش 
بعد ان لعب���ت الكرة طويلة من 
ركلة ح���رة متريرة اس���تقبلها 
الكاميروني صامويل ايتو ومررها 
باتقان الى الصربي الذي احسن 

حقق برشلونة حامل اللقب 
فوزا هزيال على ضيفه امليريا 
1-0 في افتتاح املرحلة السادسة 
من ال����دوري االس����باني لكرة 

القدم.
وس����جل ب����درو رودريغيز 
»بدريتو« اله����دف في الدقيقة 
31 بعد متري����رة من البرازيلي 
ماكسويل اندراده تابعها قوية 
في شباك احلارس البرازيلي-

االيطالي دييغو الڤيس.
وسنحت عدة فرص للفريقني 
في الش����وط االول، بينما كان 
الثاني  برش����لونة االفضل في 
لكن����ه عج����ز عن رف����ع غلته.
وتص����در برش����لونة الترتيب 
برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط 
امام غرميه التقليدي ووصيفه 

ريال مدريد.
وفي مباراة ثانية، خس����ر 
تينيريفي العائد الى االضواء بعد 
غياب امام ضيفه ديبورتيڤو ال 
كورونا بهدف سجله االرجنتيني 
دييغو كولوتو بعد ان وصلته 
الكرة من ركنية ومتابعة رأسية 
من البرتو لوبو اكملها برأسه 

ايضا في الشباك )61(.
وحق����ق اتلتيكو مدريد اول 
فوز له على ضيفه سرقس����طة 
2-1 رافعا رصيده الى 6 نقاط، 
النتيجة رأس مدربه  وحفظت 
ابل ريسينو التي كانت مهددة 
بالسقوط قبل هذه املباراة التي 
اقيم����ت على ملعبه فيس����نتي 

كالديرون.
وافتتح خوس����يه خورادو 
التس����جيل في وقت مبكر بعد 
متريرة من البرتغالي س����يماو 
انهاه����ا بيمناه في  س����ابروزا 

الشباك )2(.
وسنحت الفرصة لسرقسطة 
بحصول����ه على ركل����ة جزاء 
اهدرها الكرواتي ماركو بابيتش 

.)20(
الثاني، عزز  وفي الش����وط 
انطونيو لوبيز تقدم اصحاب 
االرض من ركلة حرة )66( قبل 
الفارق  ان يقلص سرقس����طة 
م����ن ركلة ج����زاء ثانية انبرى 
ايفرثون بنجاح  البرازيلي  لها 

.)71(
وأنقذ حارس اتلتيكو مدريد 
الشاب دافيد دي خيا )18 عاما( 
مرماه من ه����دف التعادل حني 
تصدى ببراعة لتسديدة خوسيه 
لوبيز من ركلة حرة مباش����رة 

.)93(
املباراة تسلم مهاجم  وقبل 
أتلتيكو مدريد األوروغوياني 
دييغو ف����ورالن جائزة احلذاء 

 بايرن ميونيخ يخذل »اليانتس ارينا«
وباير ليڤركوزن يكتسح نورمبرغ برباعية 

تابع باير ليڤركوزن نتائجه 
االيجابية بفوزه على ضيفه 
نورمب����رغ العائ����د ال����ى 
االض����واء 4-0، في حني 
استمر صيام بايرن ميونيخ 
وصيف البطل عن التسجيل 
في املباراة الثالثة على التوالي 
وخرج بتعادل س����لبي مع ضيفه 
كولن في املرحلة الثامنة من الدوري 

االملاني لكرة القدم.
في املباراة االولى، حس����م باير ليڤركوزن 
نتيج����ة اللقاء مع نورمبرغ ف����ي الدقائق ال� 35 
األولى بثالثية بدأها طوني كروس بعد دقيقتني 

من صافرة البداية من ركلة حرة مباشرة.
واضاف س����يمون روفلز الهدف الثاني من 
ركلة جزاء احتسبت بعد تعرض كروس نفسه 
للعرقلة داخل املنطقة من قبل الدولي التونسي 

السابق جوهر املناري )28(.
واكمل السويسري ايرين درديوك الثالثية 
مستفيدا من متريرة ستيفان كيسلينغ ووضع 
الكرة في سقف الزاوية اليسرى . )34(  وفي 
الشوط الثاني اضاف كيسلينغ الهدف الرابع 

بتسديدة رأسية من زاوية ضيقة بعد كرة
مرفوعة من ركلة حرة ومتريرة راس����ية من 

مانويل فريديريك )68(.
ورفع باير ليڤرك����وزن رصيده الى 20 نقطة 
وابتعد 3 نقاط عن هامبورغ املتصدر الس����ابق 
وفي املباراة الثانية، تابع العبو بايرن ميونيخ 
العقم التهديف����ي للمرة الثالثة على التوالي بعد 
خسارتهم امام هامبورغ 0-1 األسبوع املاضي ثم 
تعادلهم صفر-صفر مع يوڤنتوس الثالثاء ضمن 

دوري ابطال اوروبا.
وشارك الفرنسي فرانك ريبيري أساسيا منذ 
بداية املباراة خالفا ملا أعلنه مدرب الفريق الباڤاري 

الهولندي لويس فان غال بعدم جهوزيته خلوض 
هذه املباراة، في حني غاب الهولندي اريني روبن 
الذي يعاني من اصابة في ركبته ستبعده 4 أسابيع 
عن املالعب. وفشل هوفنهامي في البقاء في دائرة 
املنافس����ة الثالثية على الصدارة بسقوطه امام 
مضيفه ماينتس الذي صار خامسا بعد ان فاجأه 
بهدفني مبكرين جاء االول بتسديدة يسارية من 
النمسوي اندرياس ايفانتشيتس بعد عرضية من 
شولت لوف )6(، والثاني من رأس البوركينابي 

اريستيد بانسيه )11(.
وفي الشوط الثاني، جنح هوفنهامي في خطف 
هدف واحد دون ان يتجنب اخلس����ارة بتسديدة 

قوية من خارج املنطقة )87(.
وحقق هانوڤر فوزا كبيرا بطعم تونسي على 
ضيفه فرايب����ورغ وصل الى 3-1. وكان بوخوم 
صاحب هدف السبق في مرمى ضيفه فولفسبورغ 
حامل اللقب بواس����طة االيراني وحيد هاشميان 
الذي تابع برأس����ه كرة رفعها كريستيان فوكس 

من ركلة حرة )53(.
وخس����ر بوخوم جهود العب وسطه الياباني 
املتحرك شينجي اونو )63(، ومتكن فولفسبورغ 
بعد ذلك م����ن ادراك التعادل ع����ن طريق هدافه 
البوسني ادين دزيكو من ضربة رأس بعد تلقيه 
عرضية من اجلزائري-الفرنس����ي كرمي زياني 

.)75(
بوروسيا  وسقط 

مونشنغالدباخ امام 
ضيفه بوروس����يا 
بهدف  دورمتوند 
سجله االرجنتيني 
ل����وكاس باريوس 

بيمناه بعد متريرة 
م����ن البرازيلي باولو 

سيزار تينغا )38(.

يسقط  غوميز  ماريو  ميونيخ  بايرن  مهاجم 
أمام العب كولن بيدرو غيرومل   )أ.پ(


