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قال وزير العدل الصربي سلوبودان هومني 46
إن موجة العنف التي تس���بب فيها املشجعون 
املش���اغبون )هوليغانز( أخيرا جاءت لتعرقل 
اندماج صربيا في املجتمع األوروبي. وأوضح 
هومني في مقابلة تلفزيونية »أراد ش���خص ما 
بالتأكيد أن يوحي بأن صربيا ليست مستعدة 
وليست بالنضج الكافي لالندماج في أوروبا«.

وربط هومني بني شغب املشجعني في جنوى 
والعن���ف الصربي الذي اندل���ع قبل يومني في 
شوارع العاصمة بلغراد عندما اشتبكت جماعات 
من املتشددين، معظمهم من منظمات مشجعي 
كرة القدم، مع رجال الشرطة. وأشار هومني إلى 
أن هؤالء الهوليغانز ينتمون جلماعات منظمة 

تتلقى مساعدات مالية.

اس���تقبلت جماهير يونانية املنتخب اإلسرائيلي بأعالم 
فلس���طني وعبارات مناهضة لالحتالل الصهيوني. ورفعت 
جماهير اليونان العلم الفلسطيني والغترة احمللية الفلسطينية 
في وجه العبي املنتخب اإلسرائيلي ورددوا عبارات مساندة 
للشعب العربي، وظهرت الفتة كبيرة كتب عليها »اإلسرائيليون 
قتلة« و»حرروا فلسطني« في املدرجات اليونانية في املباراة 

التي فاز بها أصحاب األرض 2 - 1.

وزير العدل الصربي: العنف في جنوى يهدف للحيلولة دون اندماج صربيا أوروبيًا اليونانيون يرفعون علم فلسطين ضد القتلة

)أ.ف.پ( الصحافة اإليطالية أطلقت لقب »الوحش« على كبير مشجعي صربيا الذي أفسد املباراة وهنا يشير بعالمة الفاشية 

)رويترز( الشرطة اإليطالية حتاول منع أحداث الشغب بعد إلغاء املباراة  

)أ.ف.پ( األلعاب النارية والصواريخ سقطت في امللعب وألغت مباراة إيطاليا وصربيا  

افالي وهونتيالر قادا هولندا لتحقيق فوز كاسح على السويد )رويترز( فرناندو لوزيتي يحتفل بهدف الفوز السبانيا في مرمى اسكوتلندا  

تعادل أميركا وكولومبيا ودياً

شتوتغارت يقيل مدربه غروس

كاپيللو: لم تكن مباراة سهلة

تعادلت الواليات املتحدة األميركية مع كولومبيا 0 � 0 في مباراة 
كرة القدم الدولية الودية التي أقيمت على ملعب بارك دي شيس����تر 
في فلوريدا أمام 12 ألف متفرج. وحمل أوغوتشي أونيوو مدافع ميالن 
االيطالي ش����ارة القائد مع املنتخب األميركي، في حني حمل زميله في 
الفريق اللومباردي ماريو يبيس ش����ارة القائد مع كولومبيا. وكانت 
الواليات املتحدة تعادلت مع پولندا 2 � 2 الس����بت املاضي وديا ايضا 
في شيكاغو. وفازت كوستاريكا على السلڤادور 2 � 1 في مباراة كرة 
الق����دم الدولية الودية التي أقيمت على ملع����ب كارلوس اوغالده في 
سيوداد كيسادا امام 5500 متفرج. كما فازت هندوراس على غواتيماال 
2 � 0 في مباراة ودية أقيمت على ملعب »ميموريال كوليس����يو« في 
لوس اجنيليس أمام 8 آالف متفرج. وتعادلت املكسيك مع ڤنزويال 2 
� 2 على ملعب بينيتو خواريز االوملبي في سيوداد خواريز، تشيواوا 

أمام 20 ألف متفرج.

أقال نادي ش���توتغارت األملاني مدربه السويسري كريستيان 
غروس امس. وأعلن النادي في بيان له: »على اثر حتليل مفصل 
للوضع الرياضي في النادي، أعفي كريس���تيان غروس من مهامه 
مدربا لشتوتغارت مبفعول فوري«. وأضاف البيان ان ينس كيلر 
مساعد غروس سيحل بدال منه. وتسلم غروس مهامه قبل أقل من 

عام عندما حل بدال من ماركوس بابل.

أكد مدافع منتخب إجنلترا ريو فيرديناند أنه رغم تعادل بالده السلبي 
أمام منتخب مونتنيغرو إال انه من املمكن اخلروج ببعض اإليجابيات 
من هذه املباراة. وعلق قائد املنتخب اإلجنليزي على تس����ديدة العب 
مونتنيغرو ميالن يوفانوڤيتش التي ارتطمت بالعارضة قبل 7 دقائق 
من نهاية املباراة، قائال: »سددوا في العارضة قرب نهاية اللقاء، ولكننا 
قبل ذلك كنا األكثر س����يطرة على املب����اراة وكنا نحاول خلق الفرص 
التهديفية«. وأضاف: »أردنا أن نس����عد املدرب، وأن نسعد اجلماهير 
ولكنن����ا لم نتمكن من حتقيق ذلك اليوم، لم تهتز ش����باكنا ومتتعنا 
بصالبة دفاعية، لذا ميكن اخلروج ببعض اإليجابيات من املباراة«. من 
جانبه، أكد اإليطالي فابيو كاپيللو مدرب إجنلترا، أن فريقه لم يقصر 
في أداء واجبه وقال: »خلقنا 4 أو 5 فرص لتسجيل هدف ولكن حارس 
املرمى الصربي كان لها باملرصاد في كل مرة، كانوا ينتظروننا دائما 
أمام منطقة اجلزاء«. وأضاف املدرب اإليطالي: »لم تكن مباراة سهلة 

على اإلطالق، إنه فريق يصعب التغلب عليه حقا«.

إسبانيا وألمانيا وهولندا في الطريق الصحيح نحو التأهل

وال� 58 ف����ي 105 مباريات دولية 
وبات على بعد 10 اهداف من الرقم 
القياسي في عدد االهداف الدولية 
املسجل باسم غيرد مولر املعروف 
ب� »املدفعجي«. وهو الفوز الرابع 
على التوالي الملانيا وصيفة بطلة 
النسخة االخيرة وثالثة مونديالي 
2006 و2010، فعززت موقعها في 
الصدارة برصيد 12 نقطة وحظوظها 
في حجز بطاقتها مبكرا، علما انها 
مرش����حة الى رفعه الى 15 نقطة 
عندما تستضيف كازاخستان في 
اجلولة اخلامسة، اما كازاخستان 
الرابعة على  فمنيت بخس����ارتها 
التوالي وبقيت في املركز االخير 
من دون رصيد، واهدرت بلجيكا 
فوزها الثاني على التوالي عندما 
سقطت في فخ التعادل امام ضيفتها 

النمسا 4-4 في بروكسل.

اخلامسة، وفرض هونتيالر نفسه 
مجددا بطال للمنتخب »البرتقالي« 
بتس����جيله هدفني ومتريره كرة 
حاسمة للشاب ابراهيم افالي الذي 
س����جل الهدفني االخرين، ليساهم 
في قيادة بالده الى فوزها الرابع 
على التوالي واالول على السويد 
في مسابقة رسمية. وفي املجموعة 
االولى واصل مهاجم بايرن ميونيخ 
املخضرم ميروسالف كلوزه هوايته 
التهديفية وقاد منتخب بالده الى 
فوزه الرابع عل����ى التوالي وكان 
على حساب مضيفته كازاخستان 
3-0 على ملعب »ارينا« في استانا، 
ومنح كلوزه التق����دم الملانيا في 
الدقيقة 48، قبل ان يضيف بديله 
ماريو غوميز الثاني )76( ولوكاس 
بودولسكي الثالث )86(.وهو الهدف 
الس����ادس لكلوزه في التصفيات 

فرنسا عقبة ضيفتها لوكسمبورغ 
املتواضعة 2-0 على ملعب »سان 
سامفوريان« في متز، وسجل كرمي 
بنزمية )22( ويوان غوركوف)76(
هدفي املباراة التي ش����هدت طرد 
رينيه بيترز من لوكسمبورغ منذ 
الدقيقة 54، ورفع املنتخب الفرنسي 
رصيده في صدارة املجموعة الى 9 
نقاط من 4 مباريات متقدما بفارق 
نقطة على بيالروسيا التي تغلبت 
على البانيا 2-0 بعد ان س����قطت 
اجلمعة في فخ التعادل السلبي مع 
لوكسمبورغ، وفازت بيالروسيا 
على الباني����ا 2-0. واصل مهاجم 
شالكه االملاني كالرس هونتيالر 
تألقه وقاد منتخب بالده هولندا الى 
حسم مواجهته القوية مع ضيفه 
السويدي بفوز كبير 4-1 على ملعب 
»امس����تردام ارينا« في املجموعة 

لالجنليز م����ن 3 مباريات.وحقق 
املنتخب السويسري فوزه االول 
التوالي وذلك  بعد هزميتني على 
عندما تغلب على ضيفه الويلزي 
4-1. وفي املجموعة الثامنة حققت 
البرتغال فوزها الثاني بتغلبها على 
مضيفتها ايسلندا 3-1 على ملعب 
»الوغاردالسفولور« في العاصمة 
ريكيافيك.وس����جل كريس����تيانو 
رونال����دو )3( وراوول ميريليش 
)27( وهلدر بوستيغا )72( وهيدار 
هلغوس����ون )17( هدف ايسلندا.

ورفعت البرتغال رصيدها الى سبع 
نقاط من 4 مباريات بعد تعادلها 
املخيب مع قبرص 4-4 وخسارتها 
أم����ام الن����روج 0-1 وفوزها على 
الدمنارك 3-1، لتقلص الفارق الى 

نقطتني مع النروج الثانية.
 وفي املجموعة الرابعة تخطت 

بفارق 5 نقاط عن التش����يك التي 
صعدت الى املركز الثاني بفوزها 
على مضيفتها ليشتنشتاين 0-2، 
فيما جتم����د رصيد اس����كوتلندا 
عند 4 نقاط بعد تلقيها هزميتها 
الثانية. وفي املجموعة الس����ابعة 
فرمل منتخب مونتينيغرو مضيفه 
االجنليزي عندما ارغمه على التعادل 
السلبي على ملعب وميبلي.وعانى 
املنتخ����ب االجنليزي االمرين في 
محاولة لتحقيق فوزه الثالث على 
التوالي بعد بلغاريا 4-0 وسويسرا 
العديد  3-1، واه����در مهاجم����وه 
من الفرص احلقيقية للتس����جيل 
خصوصا جنمه واين روني الذي 
اليزال بعيدا عن مستواه والعمالق 
بيتر كراوتش.وعززت مونتينيغرو 
موقعها في الص����دارة برصيد 10 
نقاط م����ن 4 مباري����ات مقابل 7 

اللقب  عادت اس����بانيا حاملة 
من غالس����كو بفوزها الثالث على 
التوالي بعدما تغلبت على مضيفتها 
اسكوتلندا 3-2 على ملعب »هامبدن 
بارك« ف����ي اجلول����ة الرابعة من 
املجموعة احلادية عش����رة ضمن 
التصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا 
2012.ولم يكن فوز »ال فوريا روخا« 
سهال اذ وجد مقاومة من مضيفه 
البريطان����ي واحت����اج الى هدف 
الدقائق االخيرة من فرناندو  في 
لورنتي ليحسم املواجهة، وانتظر 
بطل العالم حتى الدقيقة االخيرة 
من الشوط االول ليفتتح التسجيل 
من ركلة جزاء نفذه����ا داڤيد ڤيا 
بعدما ملس ستيڤن ويتاكر الكرة 
بيده داخل املنطقة، ليعادل مهاجم 
برشلونة اجلديد الرقم القياسي من 
حيث عدد االهداف مع منتخب بالده 
واملسجل باسم راوول غونزاليز 
)45 هدفا(.وم����ع بداية الش����وط 
الثاني جنح اندريس انييستا في 
اضافة الهدف الثاني البطال العالم 
بعد متريرة من س����انتي كازورال 
)55(، لكن اصحاب االرض عادوا 
الى اجواء اللقاء وقلصوا الفارق 
بعد ث����الث دقائق بكرة رأس����ية 
من جون نايسميث بعد عرضية 
من كيني ميل����ر )58(، ثم عادت 
املواجهة الى نقطة الصفر عندما 
الكرة  اخطأ جيرار بيكيه وحول 
عن طريق اخلطأ الى داخل شباك 
حارسه ايكر كاسياس )66(، قبل 
ان يقول فرناندو لورنتي كلمته 
في الدقيقة 79 عندما خطف هدف 
الفوز لالسبان بكرة سددها بيمناه 
الى الزاوية اليمنى االرضية للمرمى 
االسكوتلندي بعدما وصلته الكرة 
من خوان كابديفيا، ورفعت اسبانيا 
رصيدها الى 9 نقاط في الصدارة 

فوز ثانٍ للبرتغال وفرنسا.. ومونتينيغرو تفرمل اإلنجليز في تصفيات »يورو 2012«

16 جريحاً في مواجهات بين الجماهير الصربية والشرطة اإليطالية

وكانت وزارة الداخلية الصربية 
قد أعلنت أنها ستقدم كل املساعدة 
للشرطة اإليطالية بعدما تسببت 
أعمال ش����غب قامت بها مجموعة 
من املش����جعني الصرب في إلغاء 
املباراة. وذك����رت وزارة الداخلية 
أن حتقيقات منفصلة س����تجري 
بش����أن الهج����وم ال����ذي قامت به 
مجموع����ة م����ن املش����جعني على 
املرمى الصربي فالدميير  حارس 
ستويكوفيتش. وذكرت تقارير غير 
مؤكدة أن الهوليغانز من املشجعني 
املنتخب  اقتحموا حافلة  الصرب 
الس����تاد وهاجموا  أمام  الصربي 
ستويكوفيتش باملشاعل. ورغم 
تعرض س����تويكوفيتش لهجوم 
من قبل خمسة أو ستة مشجعني، 
قام زمالؤه باملنتخ����ب بحمايته 
ولكن����ه خ����رج من ه����ذا الهجوم 
مصابا، حسبما قاله زميله بوسكو 
يانكوفيتش العب خط وسط فريق 
القنصل  جنوى اإليطالي. وقالت 
العام لصربيا ف����ي إيطاليا إيفانا 
بييوفيتش في تصريحات إلذاعة 
وتليفزيون »بي 92« إن السلطات 
اإليطالية كانت تنقل املش����جعني 
في حافالت وإنه����ا لم يكن لديها 
أي معلوم����ات عن حاالت اعتقال. 
وأثار س����تويكوفيتش، احلارس 
السابق لفريق ريد ستار، غضب 
مش����جعيه السابقني عندما انضم 
إلى صف����وف بارتيزان بعد تأهل 
الفريق إل����ى بطولة دوري أبطال 

أوروبا.

صحيفة »ال ريبوبليكا« )يسار( 
عن قلقها من تصاعد العنف القومي 
املتطرف في جميع أنحاء أوروبا 
الشرقية كاملجر وپولندا وروسيا 
وصربيا، مشيرة الى ان »نهائيات 
كأس أوروبا لن تكون في منأى عن 
ذلك«. من جانبها، عنونت صحيفة 
»ميس����اجيرو« مقالها ببس����اطة 

»خسرنا كل شيء«.

ان االش����تباكات التي وقعت »عار 
عل����ى صربيا«. ام����ا صحيفة »ال 
كورييري ديال س����يرا« فاعتبرت 
في افتتاحيته����ا انه »ال ميكن ان 
متر الليل����ة املاضية دون عقاب«، 
مضيفة »لقد مت استبعاد االجنليز 
من كرة القدم األوروبية ملدة خمس 
سنوات، وقد حان الوقت ألن يحدث 
هذا األم����ر لآلخري����ن«. وأعربت 

يجب علين����ا ان نكتب حول عمل 
مشني. يحزننا قول ذلك لكن بطل 
االمسية كان هذا الشخص. الرجل 

باللباس االسود. الوحش«.
م����ن جهتها أعرب����ت صحيفة 
»ال كورييري ديلو سبورت« عن 
غضبها من قائد املشجعني الصرب، 
اعتب����رت صحيفة رياضية  فيما 
يومي����ة أخرى »توتوس����بورت« 

والتي خلفت إصابة 16 شخضا في 
جنوى. وعنونت صحيفة »ال غازيتا 
ديلو سبورت« صفحتها االولى ب� 
»احليوانات« مرفقة بصورة لقائد 
املشجعني الصرب ملثما ومرتديا 
قميصا أس����ود مزين����ا بجمجمة 
وهو يقوم بتحية فاشية. وكتبت 
الصحيفة »أردنا ان نتحدث لكم عن 
مباراة في كرة القدم. بدال من ذلك، 

حيث تتواجد اجلماهير الصربية 
والتي انطلقت منها االلعاب النارية 
والتي وصلت واحدة منها على االقل 
الى منصة اجلماهير االيطالية، قبل 

ان يتم اطفاؤها بسرعة.
من جانبه����ا أعربت الصحف 
االيطالية الصادرة أمس عن غضبها 
غداة املواجهات بني رجال الشرطة 
االيطالية واجلماهي����ر الصربية 

املستشفى، وأن حافالت املشجعني 
الصرب ب����دأت تغادر امللعب عند 
الساعة الواحدة صباحا. وأضافت 
الوكالة ان املشجعني الذين افتعلوا 
النجم  املش����اكل تابعون لفريقي 
األحم����ر وبارتي����زان، الغرميني 
التقليديني في صربيا. واحتش����د 
الش����رطة االختصاصيون  رجال 
مبكافحة الشغب عند سفح املنصة، 

توقفت مباراة ايطاليا وصربيا 
على ملعب »ماراسي« في جنوى في 
اجلولة الرابعة للمجموعة الثالثة 
ضمن تصفيات كأس أوروبا املقررة 
نهائياتها في پولندا وأوكرانيا عام 
2012، بع����د 7 دقائق من انطالقها 
بس����بب إلقاء اجلماهير الصربية 
لأللعاب النارية على أرضية امللعب. 
املباراة االسكوتلندي  وقرر حكم 
املباراة  كريغ تومس����ون وق����ف 
املباراة  بعد استش����ارة مراق����ب 
املنتخب����ني. وكانت  ومس����ؤولي 
اجلماهير الصربية تس����ببت في 
تأخر انطالق املباراة ملدة 30 دقيقة 
بس����بب إلقائها ألعابا نارية على 
نظيرتها االيطالية. واحتشد رجال 
الشرطة االختصاصيون مبكافحة 
الشغب عند سفح املنصة، حيث 
توجد اجلماهير الصربية والتي 
انطلقت منها االلعاب النارية والتي 
وصلت واحدة منها على االقل الى 
منصة اجلماهير االيطالية، قبل ان 

يتم اطفاؤها بسرعة.
وأصيب 16 ش����خصا بجروح 
اثنان منهم بحال����ة خطرة خالل 
مواجهات بني مش����جعني ملنتخب 
األم����ن االيطالية.  صربيا وقوى 
وتعرض أحد أفراد الشرطة إلصابة 
قوية في رأسه في حني نقل مشجع 
صربي الى املستشفى اثر إصابته 
في وجهه حس����بما ذكرت أجهزة 

االغاثة االيطالية.
وأشارت وكالة »أنسا« االيطالية 
ال����ى ان 16 ش����خصا نقل����وا الى 

وسائل اإلعالم غاضبة من الشغب الجماهيري.. وتعاون الشرطة في البلدين للقبض على المشاغبين

»يويفا« يفتح تحقيقًا حول 
أحداث الشغب »الخطيرة«

وزيرة الرياضة الصربية 
تدين أعمال الشغب

أعلن االحتاد االوروبي لكرة القدم 
عن فت���ح حتقيق بخصوص االحداث 
»اخلطيرة« التي أدت الى الغاء مباراة 
ايطاليا وصربيا. وأوضح االحتاد القاري 
في بيان له »االحتاد االوروبي يؤكد فتحا 
فوريا لتحقيق تأديبي معمق يتعلق 
باالحداث اخلطيرة التي عكرت املباراة 
وظروف هذه االحداث«. وأضاف »مبجرد 
جمعنا العناصر الالزمة وحتديدا تقارير 
احلكم واملراقبني، ستتم دراسة القضية 
من قبل هيئة املراقبة واالنضباط التي 
ستجتمع في 28 اكتوبر اجلاري التخاذ 
العقوبات«. وبحسب االحتاد االوروبي 
ف���إن »العقوبات احملتملة تتراوح بني 
التوبيخ أو الغرام���ة املالية أو إيقاف 
امللعب أو الطرد من املسابقة احلالية 

أو املقبلة«.

الرياضة الصربية  أدانت وزيرة 
سنيزانا ماركوفيتش ساماردزيتش 
أعمال الشغب اجلماهيري التي أجبرت 
املسؤولني على إلغاء مباراة ايطاليا 
وصربيا. وقالت س���اماردزيتش في 
بيان: »تسببت مجموعة من األشخاص 
الذين أعلنوا أنهم مشجعون صرب، 
في حرج لصربيا كلها وليس ألنفسهم 
فحسب. ستجوب مشاهد العنف التي 
وقعت في جن���وى العالم كله، مما 
س���يمثل خزيا كبيرا وصفعة قوية 
التي  الرياض���ة الصربية  لس���معة 
بني���ت باجله���د واملثابرة«.وأكدت 
س���اماردزيتش أن »الدولة يجب أن 
تقضي بش���كل حاسم على مرتكبي 
مثل هذه األشياء، وأن تنهي العنف 

في املالعب الرياضية«.


