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غاتوزو مهدد بالغياب عن ديربي ميالنو ميالن عاد بفوز ثمين
من عقر دار كييفو فيرونا

• غاتوزو

يواجه جينارو غاتوزو مدرب ميالن خطر الغياب
عن الديربي �أمام �إنرت ميالن يوم  17مار�س احلايل،
حل�ساب اجلولة الـ 28من الدوري الإيطايل ،بعد
طرده ،خالل الفوز على كييفو فريونا «.»1-2
وتعر�ض غاتوزو للطرد يف ال�شوط الأول ،ليذهب
للمدرجات بعد م�شادة مع العب كييفو ،ميجوريني،
على خط التما�س ،لي�صبح مهد ًدا بالغياب عن

املباراة املقبلة.
و�سينتظر ميالن قرار االحتاد الإيطايل ،ب�ش�أن هذه
الواقعة ،وما �إذا كان �سيوقف املدرب� ،أم �سيكتفي
ب�إق�صائه من قبل احلكم.
ُيذكر �أن ميالن رفع ر�صيده بهذا االنت�صار� ،إلى 51
نقطة ،يف املركز الثالث ،بفارق  4نقاط م�ؤقتا عن
النرياتزوري� ،صاحب املركز الرابع.

فض الشراكة مع بيتزارو
بتسجيل  197هدف ًا

وا�صل ميالن م�سل�سل انت�صاراته
يف الدوري الإيطايل ،بعد �أن عاد
بفوز �صعب من عقر دار م�ضيفه
كييفو فريونا بنتيجة «،»2-1
�ضمن مواجهات اجلولة الـ 27من
امل�سابقة.
وعلى ملعب مانويل �أنطونيو
بينتغودي ،افتتح العب الو�سط
الأرجنتيني لوكا�س بيليا ،باب
الت�سجيل لل�ضيوف يف الدقيقة
 ،31ولكن �أدرك كييفو التعادل
قبل نهاية ال�شوط ب�أربع دقائق
ب��وا���س��ط��ة الفنلندي بريبارمي
هيتماي.
ويف الن�صف ال��ث��اين ،وا�صل
امل��ه��اج��م ال��ب��ول��ن��دي ال�شاب
كري�ستوف بيونتيك ،ت�ألقه مع
الفريق اللومباردي منذ ان�ضمامه
من جنوى يف املريكاتو ال�شتوي
املا�ضي ،و�سجل ه��دف التقدم
والفوز لفريقه يف الدقيقة .57
وبهذا يوا�صل «الرو�سونريي»
عزف نغمة االنت�صارات للجولة
اخلام�سة تواليا ،لي�ؤمن املركز
الثالث من اجل��ار ال��ل��دود �إنرت
ميالن ،قبل مواجهتهما املرتقبة
الأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل يف دي��رب��ي
الغ�ضب ،على ملعب �سان �سريو.
وب��ات ر�صيد ميالن  51نقطة،
ب���ف���ارق  4ن��ق��اط م���ؤق��ت��ا عن
النرياتزوري ،مقابل  10نقاط
لكييفو ال����ذي ي��ت��ذي��ل ج��دول
الرتتيب ،وب��ات �أق��رب الأندية
التي �ستحزم حقائبها

ليفاندوفسكي أخطر

• ريبريي

• ديوكوفيت�ش ي�صعد لثالث �أدوار �إنديان ويلز

انفرد املهاجم البولندي روبرت ليفاندوف�سكي
جنم بايرن ميونيخ برقم قيا�سي يف الدوري
الأمل����اين ،بعدما �سجل ه��دف�ين يف �شباك
فولف�سبورغ ،خالل الفوز «.»0-6
فقد ا�ستطاع ليفاندوف�سكي ف�ض ال�رشاكة مع
البريويف املخ�رضم ،كالوديو بيتزارو ،مهاجم
فريدر برمين ،لي�صبح �أكرث الالعبني الأجانب
ت�سجيلاً ل�ل�أه��داف يف تاريخ البوند�سليغا
ً
ه��دف��ا .وك��ان الع��ب بورو�سيا
بر�صيد 197

دورمتوند ال�سابق قد ت�ساوى مع بيتزارو
« 195هدف ًا» ،بعدما �سجل هدفني خالل
فوز بايرن على بورو�سيا مون�شنغالدباخ
« ،»1-5يف اجلولة املا�ضية .وبهدفيه
متكن النجم البولندي من االنفراد
� ً
أي�ضا ب�صدارة هدايف البوند�سليغا،
ً
متقدما
ا،
هدف
17
بر�صيد
املو�سم
هذا
ً
بفارق هدفني عن لوكا يوفيت�ش مهاجم
�آينرتاخت فرانكفورت.

كوفاتش أشاد باالنتصار
الساحق على فولفسبورغ

• كوفات�ش يتابع املباراة

�أ�شاد نيكو كوفات�ش ،مدرب
ب��اي��رن ميونيخ ،بانت�صار
فريقه ال�ساحق على �ضيفه
ف��ول��ف�����س��ب��ورغ « ،»0-6يف
املباراة التي جمعت بينهما
على ملعب �أليانز �أرينا ،يف
اجل��ول��ة الـ 25م��ن ال���دوري
الأملاين.
وقال املدرب الكرواتي خالل
م�ؤمتر �صحفي عقب املباراة:
«ف��ري��ق��ي ق���دم �أداء رائ��ع�� ًا،
وحققنا ف��وز ًا م�ستح ًقا بهذه
املجموعة».
و�أ�ضاف« :نحن الآن يف الو�ضع
ال����ذي �أردن������اه ،وه���و قمة
البوند�سليغا ،ون��رغ��ب يف
اال�ستمرار على هذا النحو».
من جانبه علق النجم الفرن�سي
ف��ران��ك ري��ب�يري على الفوز
عرب ح�سابه مبوقع «تويرت»،
بتغريدة جاء فيها« :مباراة
رائعة ،هيا بنا نفعل مثلها
يوم الأربعاء».
وجاءت �إ�شارة ريبريي ،الذي
�صنع � 3أه��داف يف املباراة،
ملواجهة ليفربول الإنكليزي،
الأربعاء املقبل ،يف �إياب ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا،
بعد انتهاء لقاء الذهاب يف
�أنفيلد بالتعادل بدون �أهداف.

إنجاز جديد لريبيري في البوندسليغا
قاد الفرن�سي فرانك ريبريي ،جنم بايرن ميونخ ،فريقه البافاري
الكت�ساح �ضيفه فولف�سبورج ب�سدا�سية دون رد ،على ملعب �أليانز
�أرينا ،يف �إطار اجلولة الـ  25من عمر الدوري الأملاين.
�سجل �أه���داف ب��اي��رن ميونيخ� ،سريجي ج��ن��اب��ري ،روب��رت
ليفاندوفي�سكي «هدفني» ،خامي�س رودريغيز ،توما�س مولر
وجو�شوا كيميت�ش ،يف الدقائق  82 ،76 ،52 ،37 ،34و،85
كان منها � 3أهداف ب�صناعة ريبريي ،الذي دخل بديال يف ال�شوط

للدرجة الثانية «ال�سريي بي».
ويف اللقاء الثاين اقتن�ص فريق
بارما فوزا غاليا من �ضيفه جنوى
بنتيجة «.»0-1

ويدين بارما بالف�ضل يف هذا الفوز
لالعب الو�سط ال�سلوفاكي جوراي
كو�شكا ،الذي �سجل هدف احل�سم
قبل  12دقيقة من نهاية املباراة.

الفوز رفع ر�صيد بارما �إلى 33
نقطة يف املركز احل��ادي ع�رش،
وت��وق��ف ر�صيد جنوى عند 30
نقطة يف املركز الثالث ع�رش.

مونشنغالدباخ عاد لدرب
االنتصارات أمام ماينز

أجنبي في تاريخ

البوندسليغا

• �رصاع قوي بني العبي ميالن وفريونا

الثاين .وذكرت �شبكة «�أوبتا» للإح�صائيات� ،أن فرانك ريبريي
بات �أول العب يف تاريخ الدوري الأملاين منذ مو�سم -2004
 ،2005ي�صنع � 3أهداف يف مباراة واحدة بعد دخوله كبديل.
وا�ستطاع بايرن ميونيخ ،اعتالء �صدارة البوند�سليغا بفارق
الأهداف عن بورو�سيا دورمتوند ،بعدما ت�ساوى الفريقان
بر�صيد  57نقطة ،بينما جتمد ر�صيد فولف�سبورغ عند 39
نقطة يف املركز ال�سابع.

ع��اد بورو�سيا مون�شنغالدباخ لدرب
االنت�صارات بالفوز على م�ضيفه ماينز
بهدف نظيف يف اجلولة الـ  25من عمر
ال��دوري الأمل��اين ،يف املباراة
التي احت�ضنها ملعب �أوبيل
�أري����ن����ا .وج�����اء ه��دف
امل���ب���اراة ال��وح��ي��د يف
ال�����ش��وط ال��ث��اين عرب

الالعب نيكو �إيلفيدي يف الدقيقة .63
وعاد مون�شنغالدباخ بهذه الطريقة ل�سكة
االنت�صارات بعد �أربع جوالت مل يعرف
فيها طعم الفوز.
وارتفع ر�صيد ال�ضيوف �إل��ى  46نقطة
يف املركز الرابع ،بينما جتمد ر�صيد
�أ�صحاب الأر�ض عند  30نقطة يف املركز
الثالث ع�رش.

اإلصابات تداهم كوبلر
ولينهارت في موقعة
هيرتا برلين

تعر�ض لوكا�س
كوبلر ،قلب دفاع
فرايبورغ ،لك�رس
يف الكاحل خالل
امل���ب���اراة التي
ف��از فيها فريقه
ع���ل���ى �ضيفه
هريتا برلني
« ، »1 -2
يف ال��دوري
الأملاين.
وج���رى نقل
ك��وب��ل��ر على
حمفة بعد مرور ن�صف �ساعة من
بداية املباراة ،بعد ا�صطدامه
بقائد فريقه مايك فرانتز.

كما تعر�ض املدافع فيليب لينهارت
للإ�صابة ،وغادر امللعب بني �شوطي
امل��ب��اراة ب�سبب ع��دم االت����زان بعد
ا�صطدامه ب�أحد الالعبني.
و�سجل هديف فرايبورغ نيلز بيرت�سن يف
الدقيقة  ،27وتعادل وداد �إيبي�شيفيت�ش
لهريتا برلني يف الدقيقة � ،76إال �أن
�إيبي�شيقيت�ش �سجل هدفا باخلط�أ يف
مرمى فريقه يف الدقيقة  80ليمنح
الفوز لفرايبورغ.
ورفع فرايبورغ ر�صيده �إلى  30نقطة
يف املركز الثاين ع�رش ،بفارق هدف
عن ماينز ال��ذي خ�رس ام��ام بورو�سيا
مون�شنغالدباخ بهدف مقابل ال�شيء،
وتوقف ر�صيد هريتا برلني عند 35
نقطة يف املركز التا�سع.

فافر :ألكاسير أثبت
أنه مهاجم حقيقي

• �ألكا�سري يحتفل مع العبي دورمتوند

امتدح لو�سيان فافر م��درب بورو�سيا
دورمتوند �أداء فريقه خالل الفوز على
�ضيفه �شتوتغارت « ،»1-3حل�ساب
اجلولة الـ 25من الدوري الأملاين.
وقال فافر خالل امل�ؤمتر ال�صحايف
عقب املباراة�« :شتوتغارت كان
منظما ب�شدة ،كما �أننا كنا
ً
رائعني ،لكن ل�سوء احلظ مل
ن�ستطع ت�سجيل �أي هدف،
طوال ال�شوط الأول».و�أردف:
«ا�ستقبلنا هدفً ا ال معنى له
لكن الفريق �أظهر ردة فعل
رائعة وكان الفوز م�ستحقاً».
و�أثنى املدرب ال�سوي�رسي على
العبه الإ�سباين ،باكو �ألكا�سري
الذي �أحرز الهدف الثاين ،عندما

كانت النتيجة ت�شري للتعادل ،حيث
قال« :بالطبع الالعبون الذين يحرزون
الأهداف مهمون للغاية ،والهدف الذي
�سجله يظهر �أنه مهاجم حقيقي» .ومن
جانبه ،قال �ألكا�سري لقناة ناديه�« :أنا
�سعيد بالهدف الذي �سجلته ،لكن الأهم
هو حتقيق االنت�صار».
�أما البلجيكي �أك�سيل فيت�سل ،العب و�سط
دورمت��ون��د ،فقال« :اجلماهري دعمتنا
ب�شكل ال ُي�صدق  ،رغم خروجنا من دوري
الأبطال ..مل ي�سبق يل ر�ؤية م�شجعني
مثلهم طوال م�سريتي».
جدير بالذكر �أن دورمت��ون��د تراجع
للو�صافة ،بفارق الأه��داف عن بايرن
ميونيخ امل��ت�����ص��در ،حيث يت�ساوى
الفريقان بر�صيد  57نقطة.

