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47 كشف رئيس االحتاد االسباني لكرة القدم انغل ماريا فيار عن 
جتديد عقد مدرب منتخب بالده فيس����نتي دل بوسكي حتى عام 
2012 بعد النجاحات االخي����رة التي حققها مع بطل اوروبا وكان 
اخرها التاهل الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا. وقال 
فيار في مؤمتر صحافي عقده في دبي على هامش حضوره انشطة 
بطولة العالم للكرة الشاطئية: »لقد حتدثت شفهيا مع دل بوسكي 

حول جتديد عقده ملدة عامني، ولقد ابدى موافقته«.

أقال باليرمو االيطالي مدربه والتر زينغا 
بعد انتهاء مباراة دربي صقلية مع كاتانيا 
بالتعادل 1 - 1 في الدوري االيطالي. وأصبح 
زينغا الذي أشرف سابقا على كاتانيا ايضا، 
سادس مدرب يقال من منصبه منذ انطالق 
املوسم بعدما حلق بلوتشيانو سباليتي 

الذي قرر ترك فريق العاصمة روما.

اعتلقت الشرطة اإليطالية امس 9 أشخاص 
من بينهم رئيس ن���ادي بوتينتزا بدوري 
الدرجة الثالثة احمللي لك���رة القدم ضمن 
التحقيقات اجلارية حاليا في قضية التالعب 
في نتائج املباريات.وأوضحت سلطات االدعاء 
أن االعتقاالت متت بناء على اتهامات تزوير 
املراهنات والعضوية في منظمة إجرامية.

اعتقال 9 في إيطاليا للتالعبباليرمو يقيل زينغاتجديد عقد دل بوسكي

إنترميالن يحاول شدّ برشلونة وعرقلته

حارس مرمى أودينيزي سمير هاندانوڤيتش وكريستيان زاباتا يعترضان كيليني   )رويترز(

»تساعية« لتوتنهام على ويغان بطلها ديفو بـ 5 أهداف
بقي ڤالنس���يا قريبا م���ن ثالثي 
الص���دارة بع���د فوزه عل���ى مضيفه 
اوساسونا 3 - 1، فيما قاد البرازيلي 
نيلمار دا س���يلڤا ڤياريال لفوز ثمني 
على ضيفه بلد الوليد بالنتيجة ذاتها 
في املرحلة احلادية عشرة من الدوري 

االسباني لكرة القدم.
وحافظ مايوركا على سجله اخلالي 
من الهزائم على ملعبه مسجال فوزه 
السادس من اصل ست مباريات خاضها 
على »اونو س���تاديوم« وذلك بفوزه 
املتأخر عل���ى امليري���ا بثالثة اهداف 
لالوروغوياني غونزالو كاسترو )49 
و90( وڤيكتور )90(، مقابل هدف لداڤيد 

رودريغيز )76(.
وتغل���ب خيتافي عل���ى مضيفه 
اس���بانيول بهدف���ني لفرانسيس���كو 
كاس���كويرو )79( وب���درو ري���وس 
)90(، فيما تعادل خيريس مع ضيفه 
سبورتينغ خيخون 0 - 0، وسرقسطة 
م���ع مضيفه ملقة به���دف للبرازيلي 
ايڤرتون )49 من ركلة جزاء(، مقابل 
هدف اليڤان لوبي���ز )74( في مباراة 
حامية الوطيس شهدت طرد خافيير 
باريديس )59( من ناحية سرقسطة، 
والبرازيلي روبسون ويليغتون )61( 
م���ن اجلهة املقابلة، كم���ا رفع احلكم 

البطاقة الصفراء في تسع مناسبات.

إنجلترا

حقق توتنهام فوزا س���احقا على 
ضيفه ويغان اتلتيك بعدما تغلب عليه 
9 - 1 في املرحلة الثالثة عش���رة من 

الدوري االجنليزي.
وتعملق جيرماين ديفو بتسجيله 
خمسة اهداف )51 و54 و58 و69 و87( 
من االهداف التس���عة التي س���جلها 
توتنهام، فيما كانت االهداف االربعة 
االخرى من نصيب بيتر كراوتش )9( 
وارون لينون )64( وكريس كيركالند 
)88( والكرواتي نيكو كرانيكار )90(. 
اما هدف ويغان الوحيد فكان من نصيب 

بول شارنر )57(.
واصبح ديفو ثالث العب في تاريخ 
الدوري املمتاز � الذي انطلق عام 1992 
� يس���جل 5 اهداف في مباراة واحدة 
بعدما سبقه الى ذلك اندي كول عندما 
سجل 5 اهداف ملان يونايتد في مرمى 
ايبسويتش تاون في 4 مارس 1995، 
وآلن ش���يرر الذي فعل االمر ذاته مع 
نيوكاسل امام شيفيلد وينسداي في 
19 سبتمبر 1999. وفي مباراة ثانية، 
تغلب بالكبيرن على مضيفه بولتون 
بهدف���ني س���جلهما ديڤي���د دان )32( 

والوليزي سامويل ريكيتس )73 خطأ 
في مرماه(.

وعمق ستوك سيتي جراح ضيفه 
بورتس���موث متذيل الترتيب بالفوز 
عليه بهدف سجله اجلامايكي ريكاردو 

فولر )74(.

إيطاليا

بقي يوڤنتوس قريبا من انتر ميالن 
حامل اللقب واملتصدر بعد فوزه الصعب 
على ضيفه اودينيزي 1 - 0، فيما حقق 
ميالن فوزا مثيرا على ضيفه كالياري 
4 - 3 في املرحلة الثالثة عش���رة من 
الدوري االيطالي. فعلى ملعب »لويجي 
فيراريس«، استعاد سمبدوريا توازنه 
بفوزه على ضيفه كييڤو بهدفني الندريا 
بولي )19( وجامباولو باتزيني )65(، 
مقابل هدف الندريا مانتوفاني )80( 
في مباراة لعب خاللها اخلاسر بعشرة 
العبني بعد طرد البرازيلي لوسيانو دي 
اوليڤيرا )45( حلصوله على انذارين. 
وعلى امللع���ب االوملبي في العاصمة، 
تغل���ب روما على ضيفه باري بثالثة 
اهداف سجلها القائد فرانشيسكو توتي 
)6 من ركلة جزاء و14 28(، مقابل هدف 
ملاركو اندريولي )73(. وانتهت مباراة 
نابولي وضيفه التسيو بالتعادل 0 - 0، 

كما تعادل باليرمو مع ضيفه كاتانيا 
بهدف جلوليو ميلياتشيو )4( مقابل 
هدف لالوروغوياني خورخي مارتينيز 
)55(، وليڤورنو م���ع جنوى بهدف 
لكريستيانو لوكاريلي )21( مقابل هدف 
لدومينيكو كريش���يتو )63(. وابتعد 
اتاالنتا نسبيا عن منطقة اخلطر بعدما 
حسم موقعة القاع مع مضيفه سيينا 
متذي���ل الترتيب بالفوز عليه بهدفني 
لسيموني تريبوتشي )52( وروبرت 

اكوافريسكا )68 من ركلة اجلزاء(.

ألمانيا

انتهت املوقعة املرتقبة بني بايرن 
باي���ر ليڤركوزن  ميوني���خ وضيفه 
بالتعادل 1 - 1 على ملعب »اليانتس 
ارينا« في املرحلة الثالثة عش���رة من 

الدوري االملاني.
وفي مباراة ثانية، سقط هامبورغ 
في ارضه وبني جماهيره امام بوخوم 
بهدف سجله دينيس غروتي في الدقيقة 
77 مس���تفيدا من خطأ فادح للمدافع 

الهولندي يوريس ماتييسني.
وهذه الهزمية الثانية فقط لهامبورغ 
هذا املوسم، لكنها كانت كافية لترجعه 
الى اخللف، فأصبح خامسا  مركزين 
بفارق االه���داف عن هوفنهامي الرابع 

الذي فاز على كولن 4 - 0، ونقطتني 
عن شالكه.

فرنسا

واصل لوريان عروضه املميزة هذا 
املوس���م وتغلب على مضيفه سانت 
اتيان اجلريح 2 - 0 في املرحلة الرابعة 
عشرة من الدوري الفرنسي. وواصل 
نيس نتائجه اجليدة ايضا وحقق فوزه 
الرابع على التوالي وجاء على حساب 
ضيفه تولوز بهدف وحيد سجله لويك 

رميي )51(.

هولندا

واصل ايندهوڤن مطاردته لتونتي 
انشكيده املتصدر بعد فوزه على ضيفه 
هيراكلي���س امليل���و 4 - 0 في ختام 
الدوري  الرابعة عش���رة من  املرحلة 

الهولندي.
الثالث  اياكس امس���تردام  وحقق 
بدوره فوزا كبيرا على ضيفه هيرنڤني 
بخمسة اهداف سجلها دميي دي زيو )7 
و24( والكرواتي ماركو بانتيليتش )28( 
واالوروغوياني لويس سواريز )35 
من ركلة جزاء( واسماعيل العيساني 
)40(، مقاب���ل هدف للمقدوني غوران 

بوبوڤ )39(.

انتصاران لڤالنسيا وڤياريال.. ويوڤنتوس يتخطى أودينيزي بصعوبة.. وبايرن ميونيخ يتخبط

»الخطر« يداهم برشلونة وليڤربول وأرسنال يحتاج إلى التعادل ليتأهل 

الذي تواصلت معاناته محليا، 
صعوبة كبرى في مواجهة مضيفه 
املجري الن االخير فقد اي امل في 
املنافسة على املركز الثالث املؤهل 
الى ال���دوري االوروبي، وهو ال 
ميلك اي نقطة ما يجعله الفريق 
الثاني في املسابقة فقط دون نقاط 
حتى اآلن الى جانب ماكابي حيفا 

االسرائيلي.
واذا كان ليڤربول يواجه محنة 
حقيقية، فان مواطنه ارسنال في 
افضل وضع ممكن، اذ انه بحاجة 
الى نقطة واحدة من مباراته مع 
ضيفه ستاندار لياج البلجيكي 
من اجل حسم بطاقته الى الدور 
الثاني عن املجموعة الثامنة التي 
يتصدرها الفريق اللندني برصيد 
10 نقاط، فيما يحتل اوملبياكوس 
الثاني برصيد  املركز  اليوناني 
6 نقاط، وستاندار لياج الثالث 

بأربع نقاط.
اما اخليبة الكبرى فهي اللكمار 
بطل هولندا الذي يقبع في املركز 
االخير برصي���د نقطتني فقط، 
وهو مطالب بالفوز على ضيفه 
اوملبياكوس من اجل االبقاء على 
حظوظه في االنتقال الى »يوروبا 

ليغ«.

موقعة »إيبروكس«

الس���ابعة،  وف���ي املجموعة 
س���يكون »ايبروكس« مسرحا 
ملواجهة حاس���مة بني رينجرز 
االس���كوتلندي وش���توتغارت 
االملاني اللذين يبحثان عن رمق 
االمل االخير من اجل االبقاء على 
ف���ي احلصول على  حظوظهما 
البطاقة الثانية في هذه املجموعة 
بعدما حسم اشبيلية االسباني 

االولى ملصلحته.
ويحتل رينجرز املركز االخير 
برصي���د نقطت���ني فق���ط، فيما 
يتواجد ش���توتغارت في املركز 
الثال���ث بثالث نق���اط، وهما لم 
يحققا أي ف���وز حتى اآلن لكن 
ارادا االبقاء على حظوظهما،  اذ 
فعلى احدهما ان يخرج فائزا من 
مباراة »ايبروكس« واال فستكون 
البطاقة من نصيب الوافد اجلديد 
اونيريا اورزيتش���ني الروماني 
الذي ميلك خم���س نقاط، وهو 

سيستقبل اشبيلية.

االول من مسابقة كأس الكؤوس 
االوروبية ملوس���م 1975-1974، 
والهولنديني رونالد )ايندهوفن( 
وايروي���ن كومان )ميش���يلني 
البلجيكي( ع���ام 1988 في كأس 
السوبر االوروبية، والنروجيني 
ي���ون ارن���ه )روم���ا االيطالي( 
وبيورن هيلغي���ه ريزه )فوالم 
االجنليزي( هذا املوسم في دور 
املجموعات من مسابقة الدوري 

االوروبي »يوروبا ليغ«.

ليڤربول في بودابست

وف���ي املجموعة اخلامس���ة، 
يس���افر ليڤربول الى بودابست 
ملواجهة ديبرشني املجري ومصيره 
ليس في يده بتاتا، ألن الفوز على 
االخير لن يكفيه من اجل االبقاء 
على حظوظه في التأهل الى الدور 
الثاني، اذ يحتاج الى خدمة من 
ليون الفرنسي الذي يحل ضيفا 

على فيورنتينا االيطالي.
وضمن ليون احدى بطاقتي 
املجموعة الى الدور الثاني، فيما 
الثاني  املركز  يحتل فيورنتينا 
بفارق 5 نقاط امام ليڤربول، ما 
يعني ان فريق »احلمر« يحتاج 
الى الفوز على مضيفه املجري، 
وأال يخرج فيورنتينا بثالث نقاط 
من مباراته مع ضيفه الفرنسي، 
من اجل ان يؤجل حسم البطاقة 
الثاني���ة الى اجلول���ة االخيرة 
عندما يستضيف فيورنتينا في 

»انفيلد«.
ولم يخ���رج فريق »احلمر« 
من الدور االول خالل مشاركاته 
اخلمس السابقة في هذه املسابقة 
مع مدربه االسباني رافايل بنيتيز 
الذي بدأ االشراف على الفريق في 
2004، وفي حال ودع »احلمر« من 
الباب الصغير فستكون هذه املرة 
االولى منذ موسم 2003-2002.

واختب���ر ليڤرب���ول بقيادة 
بنيتيز سيناريو مشابها خالل 
موسم 2007-2008، اذ كان ميلك، 
كم���ا حاله اآلن، اربع نقاط فقط 
اربع مباري���ات، لكنه كان  بعد 
يتخلف حينها بفارق ثالث نقاط 
عن مرسيليا الفرنسي عوضا عن 
فارق اخلمس نقاط الذي يفصله 

عن فيورنتينا حاليا.
ومن املرجح أال يواجه ليڤربول 

على ابراهيموفيتش لكن مشاركة 
االخير ليس���ت اكيدة كما احلال 
بالنس���بة لالرجنتيني ليونيل 
ميس���ي الذي يعان���ي ايضا من 

االصابة.
 كم���ا من املرجح ان تش���هد 
املباراة مواجهة بني الش���قيقني 
دييغو )انتر( وغابرييل ميليتو 
)برشلونة( الذي عاد الى الفريق 
الكاتالوني بعد شفائه من االصابة 
التي أبعدته عن املالعب ملدة عام 

ونصف العام.
وفي حال لعب غابرييل، املدافع، 
في وجه دييغو، املهاجم، فستكون 
ه���ذه املواجهة الرابعة فقط بني 
ش���قيقني في تاريخ املسابقات 
االوروبية بعد تلك التي جمعت 
االيسلنديني يوهانس )سلتيك 
االسكوتلندي( واتلي ادفالسون 
)فال���ور ريكيافي���ك( في الدور 

ابراهيموفيتش.
وعلق ايتو الذي س���جل 109 
اهداف خ���الل 144 مب���اراة مع 
الدوري االسباني  برشلونة في 
)بينها 30 املوسم املاضي( على 
عودته الى ملعب »نوكامب« قائال 
»انا اش���تقت فعال الى نوكامب، 
حيث كانت حلظاتي اجلميلة اكثر 
من السيئة. عندما رحلت الى انتر 
لم افكر اني ساعود مجددا الى هذا 

امللعب، وأنا سعيد بالعودة«.
واكد ايتو انه ال يش���عر بأي 
الذي  ضغينة جتاه برش���لونة 
تخلى عنه ووعد بأال يحتفل في 
حال سجل هدفا في املباراة، وذلك 
احتراما للجماهير التي »مجدته 

في يوم من االيام«.
ول���ن يك���ون ايت���و الالعب 
الذي س���يواجه فريقه  الوحيد 
الس���ابق، فاالمر ذات���ه ينطبق 

صامدا حتى اآلن.
وس���يدخل رج���ال امل���درب 
الى هذه  جوس���يب غوارديوال 
املواجهة وهم يفكرون مبوقعة 
نهاية االسبوع التي ستجمعهم 
بالغرمي التقلي���دي ريال مدريد 
في ال���دوري احمللي، خصوصا 
بعدما جنح االخي���ر في انتزاع 
الص���دارة منهم، مس���تفيدا من 
س���قوط الكاتالوني���ني في فخ 
التعادل مع اتلتي���ك بلباو )1-
1(، فيما فاز النادي امللكي على 

راسينغ سانتاندر )0-1(.
وتتوج���ه االنظ���ار في هذه 
املباراة بشكل خاص الى مهاجم 
انتر الكاميروني صامويل ايتو 
الذي س���يعود ال���ى »نوكامب« 
للم���رة االول���ى من���ذ ان انتقل 
الى بطل ايطالي���ا مقابل تخلي 
االخي���ر عن الس���ويدي زالتان 

لكن االمور ل���ن تكون بهذه 
السهولة بالنسبة لرجال املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو ألن 
برشلونة الذي سقط في اجلولة 
الثالثة ف���ي »نوكامب« على يد 
روبن كازان )1-2(، لم يخس���ر 
مباراتني على التوالي في ملعبه 
وبني جماهيره خالل طيلة مسيرته 

في املسابقات االوروبية.
ويأم���ل برش���لونة ان يكرر 
السابقة مع  سيناريو مواجهته 
انتر في »نوكامب«، اذ تغلب على 
الفريق االيطالي بثالثية نظيفة 
س���جلها االرجنتين���ي خافيير 
س���افيوال والهولنديان فيليب 
كوكو وباتريك كلويفرت في 26 
فبراير 2002 خالل الدور الثاني 
من املسابقة ذاتها، محققا حينها 
فوزه احلادي عشر على التوالي 
وهو رقم قياسي للمسابقة اليزال 

الواف���د اجلدي���د الى املس���ابقة 
االوروبي���ة االم روب���ن كازان 
الروس���ي، ما جعل���ه يقبع في 
املركز الثالث لكن ال يفصله عن 
انتر ميالن املتصدر سوى نقطة 
واحدة في مجموعة »حامية« ألن 
دينامو كييف االوكراني االخير 
على بعد نقطتني فقط من بطل 

ايطاليا.
 وكان انتر ميالن سجل فوزه 
االول خالل املرحلة السابقة بتغلبه 
على دينام���و كييف 1-0، وهو 
سيحسم تأهله الى الدور الثاني 
في حال عاد من ملعب »نوكامب« 

بنقاط املباراة الثالث.
وفي حال جنح انتر في الفوز 
على برشلونة وتغلب روبن كازان 
على دينامو كييف سيودع النادي 
الكاتالون���ي البطولة من الباب 

الضيق.

يدخل برشلونة االسباني حامل 
اللقب وليڤربول االجنليزي الى 
اجلولة اخلامسة قبل االخيرة من 
الدور االول ملسابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم وهما يواجهان 
خطر اخلروج املبكر، فيما سيكون 
الى  ارسنال االجنليزي بحاجة 
نقط���ة واح���دة للح���اق بركب 

املتأهلني الى الدور الثاني.
فف���ي املجموعة السادس���ة، 
سيكون برشلونة مطالبا بحسم 
موقعته م���ع ضيفه انتر ميالن 
االيطالي املتصدر او على االقل 
جتنب اخلس���ارة أمامه من اجل 
البقاء في دائرة املنافس���ة على 
احدى بطاقتي املجموعة الى الدور 

الثاني.
وفشل برشلونة في احلصول 
على اكثر من نقطة في مباراتيه 
امام  اللتني خاضهما  االخيرتني 

مواجهة »الرمق األخير« بين رينجرز وشتوتغارت في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة الخامسة

اجلزيرة الرياضية +10:454ديبريشن � ليڤربول
اجلزيرة الرياضية +10:456فيورنتينا � ليون

المجموعة السادسة
اجلزيرة الرياضية +10:455برشلونة � إنتر ميالن

اجلزيرة الرياضية +8:307روبن كازان � دينامو كييڤ

المجموعة السابعة
اجلزيرة الرياضية +10:451رينجرز � شتوتغارت
اجلزيرة الرياضية +10:458اورزيتشني � اشبيلية

المجموعة الثامنة
اجلزيرة الرياضية +10:457ارسنال � ستاندار لياج
اجلزيرة الرياضية +10:452الكمار - اوملبياكوس


