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هاينكيس للرحيل عن ليڤركوزنالرياضية
أعلن باير ليڤركوزن االملاني ان املدرب يوب 
هاينكيس سيترك منصبه في نهاية املوسم احلالي. 
ويأتي تأكيد النادي ليتطابق مع الشائعات التي حتدثت 
عن امكانية تولي هاينكيس مهمة االشراف على بايرن 
ميونيخ املوسم املقبل. وسيحل مكانه مدرب فرايبورغ 
احلالي روبني دوت.

ليڤركوزن يسقط شالكه.. وڤياريال يحجز مقعداً في أبطال أوروبا

دل بييرو يعيد »السيدة العجوز« لالنتصارات أمام بريشيا
انتر ميالن حامل  اس����تفاد 
اللقب من سقوط جاره ميالن 
املتصدر امام باليرمو )0 - 1( 
ليضيق اخلن����اق عليه بعدما 
تغلب ب����دوره وبصعوبة على 
ضيفه ليتشي 1 - 0 على ملعب 
»سان سيرو« في املرحلة الثالثني 

من الدوري االيطالي.
فعلى ملعب »سان باولو«، 
قاد االوروغوياني ايدينس����ون 
كاڤاني نابولي للفوز على ضيفه 
كالياري 2 - 1 بتسجيله الهدفني 
في الدقيقتني 49 من ركلة جزاء 
و61، فيما كان هدف الضيوف من 

نصيب روبرت اكوافريسكا.
وعلى »س����تاديو فريولي«، 
واص����ل اوديني����زي عروضه 
املميزة وفاز على كاتانيا بهدفني 
للسويسري غوكهان اينلر )22( 
وانتوني����و دي ناتالي )74 من 
ركلة جزاء( الذي رفع رصيده 
الى 25 هدفا في صدارة ترتيب 
افضل هدافي ال����دوري. وعلى 
ف����ي تورينو،  امللعب االوملبي 
استعاد يوڤنتوس اجلريح نغمة 
االنتصارات التي غابت عنه في 
املراحل االربع الس����ابقة وذلك 

بفوزه على ضيفه بريشيا 2 - 1 
بفضل قائده اليساندرو دل بييرو 
الذي سجل هدف الفوز الثاني 
عشر هذا املوسم لفريق »السيدة 
العجوز« في الدقيقة 68 بتسديدة 
من خارج املنطقة، وذلك بعدما 
افتتح زميله الصربي ميلوس 
كريسيتش التسجيل في الدقيقة 
23، قبل ان يع����ادل البرازيلي 
سيتادين ايدر في الدقيقة 42. 
وعمق كييڤو جراح مضيفه باري 
متذيل الترتيب بالفوز عليه 2 - 
1. وسقط سمبدوريا امام ضيفه 
بارم����ا 0 - 1، وتعادل بولونيا 

وجنوى 1 - 1.

إسبانيا

استفاد ڤياريال من سقوط 
ڤالنس����يا امام ضيفه اشبيلية 
0 - 1 لينتزع منه املركز الثالث 
ال����ى دوري  املؤهل مباش����رة 
ابطال اوروبا املوس����م املاضي 
وذلك بعدما ع����اد بدوره بفوز 
ثمني من ملعب مضيفه القوي 
اتلتيك بلباو 1 - 0 في املرحلة 
التاسعة والعشرين من الدوري 
االسباني.ويدين اشبيلية الذي 

على ضيفه ريال سويسيداد 2 
- 1، وخسر ديبورتيڤو الكورونا 
امام ضيفه ليڤانتي بهدف قاتل 
سجله روبن استرادا في الدقيقة 

االخيرة من اللقاء.

إنجلترا

اللقب  حسم تشلسي حامل 
النارية م���ع ضيفه  موقعت���ه 
مانشستر س���يتي وازاحه عن 
املركز الثالث املؤهل مباش���رة 
الى دوري ابطال اوروبا بالفوز 
عليه 2 - 0، فيما عزز ليڤربول 
حظوظه باملشاركة في مسابقة 
الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
وذل���ك بعد عودت���ه من ملعب 
مضيفه س���ندرالند بفوز ثمني 
2 - 0 ف���ي املرحلة الثالثني من 

الدوري االجنليزي.
ورفع الفريق اللندني رصيده 
الى 54 نقطة وصعد الى املركز 
الثالث على حساب ضيفه، لكنه 
مازال يبتعد بف���ارق كبير )9 
نقاط( عن مان يونايتد املتصدر 
الذي تغلب على بولتون )1 - 0( 
بطريقة مشابهة اذ انتظر حتى 
الدقيقتني االخيرتني ليسجل هدف 

استشارة مس���اعده وذلك بعد 
الغاني جون مينساه  خطأ من 
على العب الوسط الشاب جاي 
سبيرينغ، فانبرى لها الهولندي 
ديرك كاوت بنجاح، مسجال هدفه 

الثامن هذا املوسم.
وفي الش���وط الثاني اقترب 
ليڤربول كثيرا من تسجيل هدفه 
الثاني وكانت الفرصة االبرز في 
الدقيقة 51 لكن لي كاترمول تدخل 
في الوقت املناسب ليبعد رأسية 
اندرو كارول عن خط املرمى، قبل 
ان ينجح سواريز في هز شباك 
مينيولي بكرة صاروخية اطلقها 
من اجلهة اليمنى من زاوية ضيقة 

جدا )77(.

ألمانيا

أصبح باير ليڤركوزن على بعد 
7 نقاط من بوروسيا دورمتوند 
املتصدر وذلك بعدما حقق فوزه 
الثالث على التوالي وجاء على 
حساب ضيفه شالكه 2-صفر 
في املرحلة السابعة والعشرين 
م���ن الدوري االملاني. وس���جل 
ايرين ديرديوك  السويس���ري 
)19( وكريستوف ميتسلدر )27 

يحاول الدخول في دائرة الصراع 
على مركز مؤهل الى مس����ابقة 
»يوروبا ليغ« املوس����م املقبل، 
بفوزه الثاني عشر الى الكرواتي 
ايڤان راكيتيتش الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 70 
بتسديدة صاروخية من حدود 
منطقة اجلزاء تقريبا، مستفيدا 
من فشل الدفاع في ابعاد الكرة 

بالشكل املناسب.
وعلى ملعب »سان ماميس«، 
يدين ڤياريال بعودته الى سكة 
االنتصارات التي غابت عنه في 
املرحلتني السابقتني الى ماركو 
روبن الذي سجل هدف املباراة 
الوحيد امام بلباو في الدقيقة 58 
بعد متريرة من بورخا فاليرو، 
رافعا رصيد »الغواصة الصفراء« 
الى 55 نقطة في املركز الثالث 
بفارق نقطة عن ڤالنسيا الذي 

تراجع الى املركز الرابع.
ومن����ي اس����بانيول بهزمية 
ام����ام مضيف����ه ملقة  مفاجئة 
متذيل الترتيب 0 - 2، وحسم 
سبورتينغ خيخون مواجهة القاع 
مع ضيفه امليريا بالفوز عليه 1 - 
0، فيما تغلب راسينغ سانتاندر 

املباراة الوحيد.
وجلأ انشيلوتي في الدقيقة 
69 الى الثنائي دروغبا وانيلكا 
بدال من مالودا وتوريس سعيا 
خلف الوصول الى شباك هارت 
وحصل على مبتغاه في الدقيقة 
79 عب���ر البرازيلي داڤيد لويز 
الذي ارتق���ى عاليا لركلة حرة 
نفذه���ا دروغبا وح���ول الكرة 
برأسه داخل الش���باك، قبل ان 
يضيف مواطنه راميريز الهدف 
الثاني ف���ي الوقت بدل الضائع 
اثر مجهود فردي رائع فتالعب 
الكس���ندر كوالروڤ  بالصربي 
وبغاريث باري قبل ان يس���دد 

داخل الشباك.
وعلى ملعب »ستاديوم اوف 
اليت«، عزز ليڤربول حظوظه 
باملشاركة في مسابقة »يوروبا 
ليغ« التي ودعها اخلميس املاضي 
على يد براغ���ا البرتغالي، بعد 
فوزه على مضيفه س���ندرالند 

2 - 0 ايضا.
الف���رص احلقيقية  وغابت 
عن املرميني حت���ى الدقيقة 33 
عندما احتس���ب احلك���م ركلة 
ج���زاء ملصلح���ة ليڤربول بعد 

خطأ في مرم���ى فريقه( هدفي 
فريق املدرب ي���وب هاينكيس 
الذي يفصله  الف���ارق  ليقلص 
عن دورمتوند الى 7 نقاط. وفي 
مباراة ثانية، حرم شتوتغارت 
ضيفه فولڤسبورغ من حتقيق 
بداية مثالية مع مدربه اجلديد-
القدمي ماغ���اث الذي قاده للقب 
2009، وذلك بادراك التعادل في 
الوقت بدل الضائع عبر جورج 
افتتح  نييدرماير، وذلك بعدما 
البرازيلي غرافيتي التسجيل في 

الدقيقة 40.

فرنسا

حسم مرسيليا حامل اللقب 
التقليدي  موقعته مع غرمي���ه 
باريس س���ان جرمان واصبح 
ثانيا بعد فوزه عليه 2 - 1 على 
»ستاد فيلودروم« في املرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري 
الفرنسي. وانعش كاين ونانسي 
بالبق���اء في دوري  حظوظهما 
االضواء بف���وز االول على ارل 
افينيون متذيل الترتيب 2 - 0، 
والثان���ي على مضيفه اجلريح 

موناكو 1 - 0.

)أ.ف.پ( مدافع إشبيلية األرجنتيني فيدريكو فازيو مينع مهاجم ڤالنسيا البرازيلي يوناس غونزالڤيس من املرور   )أ.پ( جنم يوڤنتوس اليساندرو دل بييرو يسجل في مرمى بريشيا  

رونالدو يغيب 3 أسابيع
ومهاجمة مارسيلو ورونالدو

انتكس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا وسيغيب 
عن فريقه ريال مدريد بني اسبوعني وثالثة اسابيع بعد جتدد 
االصابة في فخذه االيسر، وذلك بحسبما اعلن النادي امللكي. 

وسيغيب النجم البرتغالي الذي سجل 27 هدفا في الدوري هذا 
املوسم، عن املباراة املقبلة لريال في الدوري امام سبورتينغ 

خيخون في الثاني او الثالث من الشهر املقبل، كما ان مشاركته 
امام توتنهام االجنليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري 

ابطال اوروبا في اخلامس من الشهر املقبل غير مرجحة. 
من جهة اخرى، وافق املدافع البرتغالي الدولي بيبي على متديد 
عقده مع ريال مدريد االسباني حتى يونيو عام 2015 بحسبما 
اوردت صحيفة »ماركا« االسبانية الرياضية في عددها الصادر 

امس. 
وكشفت الصحيفة ان بيبي الذي انتقل الى صفوف الفريق 

امللكي قادما من بورتو عام 2007 مقابل 30 مليون يورو 
سيوقع العقد في نهاية املوسم احلالي. وينتهي عقد بيبي 

احلالي في يونيو عام 2012.
كما هاجمت جماهير اتلتيكو مدريد العبي ريال مدريد حيث 

وجهت اهانات مباشرة ملارسيلو وكريستيانو رونالد وذلك أثناء 
خسارة اتلتيكو امام النادي امللكي 1 ـ 2.

 وهتفت اجلماهير ملارسيلو، انه »قرد« فقام الالعب بفتح 
ذراعيه للجمهور مرحبا بهذه الهتافات. اما بالنسبة لرونالدو 
فتمت مهاجمته بهتافات الكراهية التي يعاقب عليها االحتاد 

االسباني، وهي »املوت لرونالدو« فقام النجم البرتغالي بوضع 
يديه خلف اذنيه كناية عن عدم سماعه صوتهم وان رددوا هذه 

الهتافات.

بالتيني لوالية جديدة

9 مجموعات للتصفيات األوروبية 
في مونديال 2014

يعاد اليوم في باريس انتخاب الفرنسي ميشال بالتيني رئيسا 
لالحتاد االوروبي لكرة القدم على هامش اجلمعية العمومية املقررة 

في العاصمة الفرنسية.
وسيتم انتخاب بالتيني رئيسا لوالية جديدة بالتزكية كونه 
املرش���ح الوحيد للمنص���ب، ومتتد الوالية ثانية م���ن 2011 الى 

.2015
وكان بالتيني )55 عاما( خلف السويدي لينارت يوهانسون 
في 26 يناير عام 2007 في دوسلدورف )املانيا(، واعتبر بالتيني 
وقتها مرشحا »ثوريا« من قبل منتقديه، غير ان قائد منتخب فرنسا 
السابق عرف كيف يفرض اصالحاته ويقدم نفسه كرجل وفاق.

كشف االحتاد االوروبي لكرة القدم امس عقب اجتماع جلنته 
التنفيذية في باريس عن نظ���ام التصفيات املؤهلة الى نهائيات 

كأس العالم املقررة في البرازيل عام 2014. 
واوضح االحتاد االوروبي ان املنتخبات ال� 53 ستوزع على 9 
مجموعات بينها 8 من 6 منتخبات وواحدة من 5 منتخبات، ويتأهل 
ابطال املجموعات التس���ع الى النهائيات مباش���رة فيما تخوض 
املنتخبات الثمانية صاحبة افضل مركز ثان امللحق للمنافس���ات 
عل���ى البطاقات االربع املتبقية ليرتفع العدد الى 13 منتخبا وهي 

احلصة التي حددها االحتاد الدولي )فيفا( للقارة العجوز. 
وتس���حب قرع���ة التصفي���ات في اواخ���ر يولي���و املقبل في 

البرازيل. 
وسيحدد االحتاد الدولي رؤوس املجموعات.

كاڤاني يقود نابولي 
للفوز على كالياري 
وأودينيزي يتخطى 

كاتانيا


