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العب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو خالل التدريب أمس استعدادا 

للمباراة مع أوكسير )أ.ف.پ(

غرمت محكمة اجلنح في دبي القائد السابق ملنتخب أستراليا لكرة 
القدم كريغ مور مببلغ ألف درهم )حوالي 270 دوالرا( بعد توقيفه في 
15 اجلاري  بسبب تورطه في مشادة مع الشرطة وهو في حالة سكر. 
وكان���ت النيابة العامة في دبي أحالت قضية كريغ مور الى محكمة 
اجلنح، واكد رئيس نيابة بر دبي سامي الشامسي األربعاء املاضي، 
انه »تقررت إحالة ملف مور الى محكمة اجلنح بعدما كانت النيابة 
باشرت التحقيق معه منذ األحد املاضي في ملف الدعوى اجلزائية 

ضده بتهم تعاطي املشروبات الكحولية والتعدي وسب موظف شرطة 
واالمتناع عن دفع أجرة تاكس���ي«. وقال الشامسي »املجني عليهم 
تنازلوا عن حقهم الشخصي لتسقط عن مور التهم األخرى وأبقي 
على تهمة تعاطي املش���روبات الكحولية في غير األحوال املصرح 
بها قانونا«. واعتزل مور )34 عاما( مدافع رينجرز االس���كوتلندي 
ونيوكاسل االجنليزي سابقا في يوليو املاضي بعد ختام مونديال 

2010، وقد خاض 52 مباراة دولية وسجل 3 أهداف.

محكمة الجنح في دبي تغرّم مور 270 دوالراً

)أ.ف.پ( صراع على الكرة بني الصربي ميلوش كراسيتش جنم يوڤنتوس ومدافع كالياري اليساندرو اغوستيني  

مان يونايتد يفتقد غيغز أمام ڤالنسيا

إشبيلية يقيل الفاريز ويعين مانزانو

كونتنتو يغيب عن بايرن ميونيخ

قد يفتقد مان يونايتد اإلجنليزي الثنائي الويلزي ريان غيغز 
وواي���ن روني خالل املباراة مع مضيفه ڤالنس���يا االس���باني غدا 
األربع���اء في دوري أبطال أوروبا، بعد اس���تبدال  الالعبني خالل 
الش���وط الثاني من املباراة مع بولتون التي انتهت بالتعادل 2 � 2 

في الدوري االجنليزي.
وقال املدير الفني ملان يونايتد السير أليكس فيرغسون »ريان 
تعرض لإلصابة األسوأ، إنها إصابة في األوتار واخشى أن يغيب 

اسبوعني«.
وبدا أن األنباء املتعلقة بروني أكثر إيجابية، حيث أوضح مساعد 
املدرب مايك في���الن ان »واين روني تعرض لضربة، لديه إصابة 

بسيطة في الكاحل، ال نعرف مدى خطورتها«.
وتابع »س���يخضع للفحص، ولكننا نعتقد أنه سيكون جاهزا 

ملباراة غد األربعاء«.

أعلن اشبيلية سابع الدوري االسباني لكرة القدم إقالة مدربه 
انطونيو الفاريز بس���بب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في 

اآلونة االخيرة، وتعيني غريغوريو مانزانو خلفا له.
واوضح النادي االندلسي في بيان على موقعه في شبكة االنترنت 
أنه »أقال مجلس ادارة اشبيلية انطونيو الفاريز من منصبه كمدرب 
للفريق األول ليلة األحد املاضي، وهو منصب سيشغله غريغوريو 
مانزانو ابتداء من االثن���ني«. وقاد مانزانو، الذي قاد مايوركا الى 
املركز اخلامس في الدوري املوسم املاضي، اول حصة تدريبية له 
مع فريقه اجلديد مساء امس.  وبات الفاريز اول مدرب تتم إقالته 
في الدوري االس���باني هذا املوسم. وكان الفاريز قد خلف مانولو 
خيمينيز خالل املوسم املاضي، وجدد النادي عقده في مايو املاضي، 
في حني تشير وسائل االعالم االسبانية الى ان مانزانو كان مرشحا 

وقتها لقيادة الفريق.

ذكر نادي بايرن ميوني���خ بطل الدوري االملاني لكرة القدم ان 
املدافع دييغو كونتنتو س���يغيب عن املالعب من 4 الى 6 اسابيع 

بعد تعرضه إلصابة في احلالبني.
وأوضح النادي الباڤاري الذي يحتل املركز الثامن في الترتيب 
احلالي برصي���د 8 نقاط، ان كونتنت���و )20 عاما( خضع لعملية 
جراحي���ة، وبات ثالث العب يتعرض لالصاب���ة من الذين يعتمد 
عليهم املدرب الهولندي لويس ڤان غال في تش���كيلته االساسية، 

وهو يلعب كمدافع ايسر منذ بداية املوسم.
ويفتقد ڤان غال جهود العب الوسط الفرنسي فرانك ريبيري 
الذي سيغيب 4 اسابيع واملهاجم الهولندي اريني روبن منذ بداية 

املوسم وحتى نهاية العام احلالي.

تريزيغيه يصفع إشبيلية.. و»هاتريك« كراسيتش يمنح يوڤنتوس الفوز
الى 10 نقاط في املركز اخلامس في ختام 
املرحلة السادسة من الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
وبدا واضحا تفوق اس����تون ڤيال منذ 
البداية فترجم هذا التفوق الى هدف اول 
بعد كرة من الدولي اميل هيسكي الى مارك 
اولبرايتون في اجلهة اليمنى عكسها بدوره 
عند القائم الثاني فانسل ستيوارت داونينغ 
خلف احد املدافع����ني وتابعها خاطفة في 
الشباك )25(. ونشط صاحب االرض في 
الشوط الثاني فأدرك التعادل عبر ماتيو 
جارفيس الذي تابع بيمناه كرة وصلته من 
ديڤيد ادواردز في شباك احلارس االميركي 
براد فريدل )61(. وأعاد هيسكي التقدم الى 
فريقه والنقاط الثالث بعد ان ارتقى لكرة 
رفعها من اجلهة اليسرى ستيفن وارنوك 
وتابعها برأسه خادعة في الشباك )88(.

وسقط نيوكاسل العائد الى البطولة 
املمتازة امام ضيفه ستوك سيتي 1 � 2.

ألمانيا

ارتقى هانوڤر الى املركز الثالث بفوزه 
الثمني على مضيفه كايزرسلوترن  1 � 0، 
وواصل ڤولفس����بورغ بطل املوسم قبل 
املاضي صحوته، وحقق فوزه الثالث على 
التوالي عندما تغلب على ضيفه فرايبورغ 
2 � 1 في ختام املرحلة السادسة من الدوري 
االملاني. ورفع هانوڤر رصيده الى 13 نقطة 
بفارق 5 نقاط خل����ف ماينتس املتصدر 
ونقطتني خلف بوروسيا دورمتوند الثاني، 
فيما مني كايزرسلوترن بخسارته الثالثة 
هذا املوسم والثانية على التوالي فتجمد 

رصيده عند 7 نقاط في املركز ال� 11.
وفي املباراة الثانية حقق ڤولفسبورغ 
فوزه الثال����ث على التوالي بقيادة مدربه 
اجلدي����د االجنلي����زي س����تيف ماكالرين 
وكان على ضيفه فرايبورغ 2 � 1. ويدين 
ڤولفسبورغ بفوزه الى مهاجمه البرازيلي 
ايدينالدو غرافيتي الذي سجل الهدفني في 
الدقيقت����ني 25 و64 رافعا رصيده الى 4 
أهداف،  في حني سجل السنغالي بابيس 
سيسيه هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 
36 منفردا بصدارة الئحة الهدافني برصيد 

6 اهداف.

كراسيتش رصيده التهديفي مع يوڤنتوس 
منذ انضمامه الى صفوفه مطلع الصيف 
احلالي قادما من سسكا موسكو الروسي، 
بتسجيله ثالثية في الدقائق 13 و35 و70. 
وحقق فيورنتينا فوزه االول هذا املوسم 
بتغلبه على ضيفه بارما بهدفني نظيفني، 
وتعادل س����مبدوريا مع اودينيزي 0 � 0، 
وكاتانيا مع بولونيا 1 � 1، وتعادل ايضا 

باليرمو مع ليتشي 2 � 2.

إنجلترا

فاز استون ڤيال في اول لقاء له باشراف 
مدربه اجلديد الفرنسي جيرار هوييه على 
مضيفه ولڤرهامبتون 2 � 1 رافعا رصيده 

مضيفه باري.
ومني تشيزينا مفاجأة بداية املوسم 
بخسارته الثانية على التوالي وكانت مذلة 
امام ضيفه نابولي 1 � 4. وتخلص يوڤنتوس 
من املركز التاسع عشر قبل االخير بفوزه 
عل����ى ضيفه كالي����اري 4 � 2، وهو الفوز 
االول ليوڤنتوس على ارضه بعد سقوطه 
في فخ التعادل امام س����مبدوريا 3 � 3 في 
املرحلة الثانية وخسارته امام باليرمو 1 � 
3 في الرابعة، كما انه الفوز الثاني لفريق 
»السيدة العجوز« بعد االول على مضيفه 
اودينيزي برباعية نظيفة فرفع رصيده 

الى 7 نقاط في املركز التاسع.
وافتتح اجلناح الدولي الصربي ميلوش 

املرحلة اخلامس����ة من الدوري االيطالي 
لكرة القدم.

ويدين التس����يو بف����وزه الى مهاجمه 
الذي س����جل  االرجنتيني ماورو زاراتي 
الهدف الوحيد في الدقيقة 69 اثر متريرة 

من ستيفانو ماوري.
ورفع التسيو رصيده الى 10 نقاط بفارق 
االهداف خلف انتر ميالن املتصدر وحامل 

اللقب في االعوام اخلمسة االخيرة.
الثانية هذا  ومني كييڤو بخس����ارته 
املوسم وتراجع الى املركز الثالث برصيد 
9 نقاط بفارق االهداف امام شريكه السابق 
في املركز الثاني بريشيا والذي اهدر بدوره 
فرصة انتزاع الصدارة بخسارته 1 � 2 امام 

سجل املهاجم الفرنسي املخضرم ديڤيد 
تريزيغيه ثنائية قاد بها فريق هيركوليس 
اليكانتي إلى الفوز على ضيفه إشبيلية 
2 � 0 ف����ي املرحلة اخلامس����ة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وس����جل تريزيغيه )32 عاما( هدفي 
املباراة في الش����وط األول ليهدي فريقه 
الصاعد حديث����ا لدوري الدرجة األولى 3 
نقاط رافعا رصيده إلى 7 نقاط في املركز 
الثامن، بينما جتمد رصيد إشبيلية عند 

8 نقاط في املركز السابع.
وافتتح تريزيغيه التسجيل في الدقيقة 
21 من ضربة جزاء احتس����بها احلكم بعد 
قيام العاجي ديديه زوكورا بعرقلة تياغو 

غوميز داخل منطقة اجلزاء.
وبعد 17 دقيقة تلقى كيكو متريرة من 
الهولندي رويستون درينثي وسدد كرة 

حولها تريزيغيه إلى داخل الشباك.
وكان اليكانتي قد حقق فوزا مدويا على 
برشلونة حامل اللقب في »نوكامب«  2 � 

0 في املرحلة الثانية.
وصعد اتلتيكو مدريد الى املركز الرابع 

مؤقتا بفوزه على سرقسطة 1 � 0.
وسجل البرازيلي دييغو كوستا هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 20 إثر متريرة 
عرضية من مواطنه لويس فيليبي فتابعها 

امام باب املرمى داخل الشباك.
واستعاد اسبانيول توازنه بعد خسارته 
املذلة امام ريال مدريد 0 � 3 وحقق فوزا 
صعبا على ضيفه اوساسونا بهدف وحيد 

سجله الفارو فاسكيز )24(.
وارتقى خيتافي الى املركز التاسع بعد 
ان حقق فوزه الثاني هذا املوس����م عندما 
تغلب على مضيفه راس����ينغ سانتاندر 1 
� 0، وح����ذا مايوركا ح����ذوه وحقق فوزه 
الثاني على حساب ضيفه ريال سوسييداد 

بهدفني نظيفني.
وحقق امليريا فوزه االول هذا املوسم 
وكان على حساب مضيفه ديبورتيڤو ال 

كورونا بهدفني نظيفني ايضا.

إيطاليا

حلق التسيو بانتر ميالن الى الصدارة 
بفوزه الثمني على مضيفه كييڤو 1 � 0 في 

فوز أول ألستون ڤيال بقيادة هوييه.. هانوڤر يرتقي إلى الثالث وڤولفسبورغ يواصل الصحوة بفضل غرافيتي

بايرن ميونيخ الستعادة الثقة أمام بازل وريال مدريد بضيافة أوكسير
بع���د فوزه عل���ى جنوى 

بهدف مهاجمه السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش 

المنتقل من برشلونة 
االس���باني والذي 

يأم���ل مواصلة 
م���ع  تألق���ه 
ي���ق  لفر ا
اللومب���اردي 
الذي صعد الى 
المركز الخامس 

في الدوري.
من جهته، تعادل 

أياك���س عل���ى أرض 
تونت���ي 2 � 2 الس���بت 

لكنه بقي على رأس ترتيب 
الهولن���دي بفارق  الدوري 
نقطتين عن غريمه التقليدي 

ايندهوڤن.
ابراهيموڤيتش  وسيعود 
الى ملعب »امس���تردام أرينا« 
الذي تألق فيه، كما سيواجه 

العب الوسط المخضرم الهولندي 
كالرنس سيدورف جماهير فريقه 

السابق.
والتق���ى الفريق���ان 10 مرات 
س���ابقا، فف���از مي���الن 5 مرات 
وأياكس 4 مرات. ويسافر أرسنال 
االنجليزي الى العاصمة الصربية 
بلغراد لمواجهة بارتيزان الذي 
لم يخس���ر محليا هذا الموسم 
الثامن���ة،  المجموع���ة  ضم���ن 
فيما تعرض ارس���نال لخسارة 
مفاجئة أمام وس���ت بروميتش 
ألبيون 2 � 3 في الدوري المحلي. 
ورغم خس���ارته القاسية، يأمل 
»المدفعجية« مواصلة مسارهم 
الناجح قاريا، بعد فوزهم الساحق 
في الجولة االولى على سبورتينغ 
براغا البرتغالي 6 � 0. ويعاني 
الفرنسي أرسين  المدرب  فريق 
فينغر م���ن ع���دة اصابات في 
صفوفه، وسيواجه خط دفاعه 
الهداف البرازيلي كليو صاحب 
8 أهداف في مباريات بارتيزان 
الست في الدور التمهيدي والذي 
نال الجنسية الصربية االسبوع 

الماضي.
وف���ي المجموعة ذاتها، يحل 
شاختار دونيتس���ك االوكراني 
الفائز ضيفا على بارتيزان 1 � 0 في 
الجولة االولى، على سبورتينغ 
براغا على ملعب »مونيسيبال 

دو براغا«.

جيدا راهنا. وقال أعرف مدربه 
)االيطالي كارلو أنش���يلوتي( 
أيضا. أشرف علي لمدة 6 أشهر 
في يوڤنتوس وواجهته مرات 
كثيرة. أحب طريقة لعبه وأنا 

سعيد لمواجهته مجددا«.
وف���ي المجموع���ة ذاته���ا، 
يستقبل سبارتاك موسكو زيلينا 
السلوڤاكي على ملعب لوجنيكي 

في العاصمة موسكو.
ريال مدريد مع أوكسير

المخيب  وعلى وقع تعادله 
مع ليڤانتي )0 � 0( في الدوري 
المحل���ي، يحل ري���ال مدريد 
االسباني على أوكسير الفرنسي 
على ملعب األخير »أبي ديشان« 

ضمن المجموعة السابعة.
وكان ريال حقق فوزه االول 
في المسابقة على حساب أياكس 
أمستردام 2 � 0، في حين سقط 
أوكس���ير ب���ذات النتيجة أمام 

مضيفه ميالن االيطالي.
ويبدو مدرب ريال البرتغالي 
جوزي���ه مورينيو منزعجا من 
العقم التهديفي للفريق الملكي 
الذي يضم في صفوفه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، االرجنتيني 
غونزالو هيغواين والفرنسي 
كريم بنزيمة: »أن���ا قلق ألننا 
أهدرن���ا 4 نقاط )محليا( لعدم 
قدرتنا على التسجيل. ال نسجل 
راهنا األهداف مقارنة مع الفرص 

التي تسنح لنا«.
ولم يخسر ريال حتى اآلن 
ف���ي 6 مباريات ف���ي الدوري، 
لكنه تعادل سلبا مرتين ليحتل 
المركز الثالث في الترتيب الذي 
يتصدره ڤالنسيا أمام برشلونة 

الوصيف.
ويقول ظهي���ر ريال ألفارو 
أربيلوا: »الحقيقة انني ال أعرف 
الكثير عن أوكسير. أعلم انهم 
يمرون بفترة جيدة في الدوري 
حاليا وس���تكون مباراة كبيرة 

لهم«.
الواقع أن أوكس���ير،  لك���ن 
الذي أقصى زينيت الروسي من 
الدوري  المس���ابقة، يعاني في 
الفرنسي،  اذ تعادل السبت على 
أرضه مع نانسي 2 � 2 بعدما كان 
متقدما 2 � 0، وهو يحتل المركز 

ال� 17 في الترتيب.
وف���ي المجموعة ذاتها، يحل 
ميالن ضيفا على أياكس أمستردام، 

ق���د حقق  وكان تشلس���ي 
انتصارا كبيرا في الجولة االولى 
على أرض زيلينا السلوڤاكي 4 
� 1 لكنه سقط للمرة االولى في 
الدوري المحلي أمام مانشستر 
س���يتي 0 � 1،  وهي نتيجة لم 
تنزله عن الصدارة نظرا لفوزه 
في مبارياته ال� 5 االولى وتعثر 
مطارداه المباشران أرسنال ومان 

يونايتد.
وتاب���ع ديش���ان )41 عاما( 
الذي أحرز كأس انجلترا 2000 
مع الفريق اللندني تحت ادارة 
المدرب االيطالي جانلوكا فيالي: 
»لطالما كانت المالعب االنجليزية 
ممتلئة، وملعب تشلسي تقصده 
العائالت ويكون الجو مميزا في 

داخله«.
واعتبر ديش���ان ان »دوري 
األبطال هو المسابقة األهم بين 
جميع المسابقات. ليس تشلسي 
وحده يريد الف���وز باللقب بل 
هن���اك 4 أو 5 أندية ترغب في 
ذلك، أحرز تشلسي لقب الدوري 
الماضي وهو يلعب  الموس���م 

انتر ميالن بطل أوروبا  بهدف 
لمهاجمه المونتينيغري ميركو 

فوتشينيتش.
وكان روم���ا قد س���قط في 
المسابقة ذاتها وعلى أرضه أمام 
كلوج 1 � 2 منذ عامين، قبل أن 

يرد له التحية ايابا 3 � 1.
ديشان يعود إلى تشلسي

وفي المجموعة السادس���ة، 
يع���ود ديديي���ه ديش���ان الى 
تشلسي النادي الذي دافع عن 
ألوانه س���ابقا، لكن على رأس 
الجه���از الفني مرس���يليا بطل 
فرنس���ا الذي تعثر في مباراته 
االولى على أرضه امام سبارتاك 
موسكو الروسي 0 � 1 في الجولة 

االولى.
واعتبر ديشان، قائد فرنسا 
بطلة العالم 1998، ان تشلسي 
»فريق أوروبي منافس للغاية. 
أنا مسرور للعودة الى ستامفورد 
الملعب  بريدج، فرغم خضوع 
لعملية تجديد وتوسعه، اليزال 
الجو الرائع الذي اختبرته سابقا 

موجودا فيه«.

والوصول الى المباراة النهائية 
للمسابقة االوروبية العريقة.

من جهت���ه، اس���تعد بازل 
للمباراة بفوزه على أرض أف 

سي زيوريخ 4 � 1.
االلماني تورس���تن  ويقول 
فين���ك، العب باي���رن ميونيخ 
الحالي  الس���ابق ومدرب بازل 
الذي يحت���ل المركز الثاني في 
الدوري السويسري: »ركزنا على 
الدفاع، وصبرنا في عملية بناء 
اللعب وكنا ناجحين في الهجوم، 
يجب أن نتابع ذلك يوم الثالثاء 

اليوم«.
وقب���ل فوزه االخي���ر، كان 
بازل قد حقق 6 نقاط فقط من 
أص���ل 6 مباريات، وقد تعرض 
لخسارة أولى في دوري األبطال 
أمام كل���وج الروماني 1 � 2 في 

الجولة االولى.
الخامس���ة  المجموعة  وفي 
أيضا، يستقبل روما االيطالي 
الملع���ب األولمبي  كلوج على 
ف���ي روما ال���ذي ش���هد فوزا 
العاصمة على  مدويا لفري���ق 

يأمل بايرن ميونيخ االلماني 
الوصي���ف تعوي���ض نتائجه 
المخيب���ة محليا م���ن البوابة 
القارية، عندما يحل ضيفا على 
ب���ازل السويس���ري اليوم في 
الجولة الثانية من الدور االول 
لمس���ابقة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
ويعيش باي���رن حامل لقب 
الدوري االلماني الموسم الماضي 
ووصيف بط���ل دوري األبطال 
بخسارته أمام انتر ميالن االيطالي 
)0 � 2(، بداية هي األسوأ له في 
الدوري المحلي منذ 30 عاما، اذ 
يحتل المركز التاسع برصيد 8 
نقاط من مبارياته الست االولى، 
وهو يبتعد بفارق 10 نقاط عن 

ماينتس المتصدر.
وسقط بايرن في آخر مبارياته 
أمام المفاج���أة ماينتس 1 � 2، 
وهو يبحث عن استعادة ثقته 
عندما يواجه بال للمرة االولى 
في المسابقة على ملعب األخير 

سانت جاكوب بارك.
وألقى رئي���س النادي كارل 
هاينتس رومينيغه باللوم على 
العبي الفريق قائله »الجميل في 
كرة القدم انه يمكنك التعويض 
بعد 3 أيام، ويجب ان نعوض 
ألن هذا األداء ليس كافيا لدوري 
األبط���ال وال حت���ى لل���دوري 

األلماني«.
وس���جل باي���رن حتى اآلن 
5 أهداف ف���ي 6 مباريات، ولم 
يتمكن رأس الحربة ميروسالف 
كلوزه وال حتى الكرواتي ايفيكا 
الشباك، لكنه  أوليتش من هز 
أح���رز نقاطه االولى في دوري 
األبطال بفوزه على روما االيطالي 

2 � 1 في الجولة االولى.
وتابع رومينيغ���ه متذمرا: 
»يجب أن نتحسن، لقد اعتدنا 
على مهاجمين يسجلون الكثير 
من االهداف لنا، لكنهم عاجزون 

اآلن، وهذا ال يعجبني«.
ويعاني بايرن ميونيخ كثيرا 
من غياب نجمه الهولندي اريين 
روبن بسبب االصابة باالضافة 
الى الفرنس���ي فرانك ريبيري، 
علم���ا ان االول كان���ت له اليد 
الطولى الموس���م الماضي في 
جميع النتائج التي حققها الفريق 
الباڤاري وخولته التتويج بلقبي 
المحليين  ال���دوري وال���كأس 

ديشان يعود إلى تشلسي مع مرسيليا وميالن في اختبار أياكس بدوري أبطال أوروبا

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

المجموعة الخامسة

اجلزيرة الرياضية + 9:456بازل � بايرن ميونيخ

اجلزيرة الرياضية + 9:451روما � كلوب كلوج

المجموعة السادسة

اجلزيرة الرياضية + 3 و + 9:454تشلسي � مرسيليا

اجلزيرة الرياضية + 7:309سبارتاك موسكو � زيلينا

المجموعة السابعة

اجلزيرة الرياضية + 9:452أوكسير � ريال مدريد

اجلزيرة الرياضية + 9:453اياكس أمستردام � ميالن

المجموعة الثامنة

اجلزيرة الرياضية + 9:459بارتيزان بلغراد � أرسنال

اجلزيرة الرياضية + 9:458سبورتينغ براغا � شاختار


