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المسكين االنتصارات عبر ميسينا سكة إلى يعود ميالن

إنتر ميالن على الخناق ويشدد الكبيرة نتائجه روما يواصل

قـــائـــده ــل عـــبـــر ــي ــج ــس ــت ــال ــــــا ب ـــر روم ـــك وب
بيمناه قوية بتسديدة توتي فرانشيسكو
بيرتي جانلوكا للحارس اليمنى الزاوية في
مباشرة رد سمبدوريا أن بيد ،13 الدقيقة في
حافة من فولبي لسيرجيو قوية بتسديدة
لــلــحــارس ــرى ــس ــي ال الــمــنــطــقــة فـــي الـــزاويـــة

.(14) دوني الكسندر
مــجــددا ــدم ــق ــت ال ــا ــروت ــي ــح ســيــمــونــي ب ــن وم
خــارج مــن بيمناه رائــعــة تسديدة مــن  لــرومــا 
للحارس اليمنى  الــزاويــة سكنت المنطقة
الدولي المدافع يضيف ان قبل ،(33) بيرتي
الثالث الهدف بانوتشي كريستيان السابق
تابعها توتي من عرضية  كرة  استغل عندما

.(44) داخل المرمى مسافة قريبة من
رائع ــع راب بهدف المهرجان توتي وختم
ــو ــارك مـــن م ــة ــي ــرض ع ــرة ــري ــم ــا تــلــقــى ت ــدم ــن ع
من بيمناه الــطــايــر عــلــى فــســددهــا  كاسيتي 
البعيدة سكنت الزاوية اليسرى صعبة زاوية
 7 إلــى رصيده رافعا  (74) بيرتي للحارس

الموسم. هذا اهداف
ركلة من الفارق فالكي فرانشيسكو  وقلص 
ليفورنو وعزز الضائع.  بدل الوقت  في جزاء
مضيفه مع بتعادله الرابع المركز في موقعه

.2/2 ريجينا
غاالنتي لفابيو بهدفين ليفورنو وتــقــدم
من تمريرة اثــر  المنطقة حافة من بتسديدة
لوكاريللي وكريستيانو (23) باسوني داريو
فسددها فيليبيني انطونيو  من  كرة تلقيه اثر
ريجينا ورد ،(27) الــمــرمــى ـــل داخ بيمناه 
كرة تلقى الـــذي بيانكي لــرونــالــدو بهدفين 
فسددها لوكاريللي الــيــســانــدرو مــن  رأســيــة 
داخــل ســكــنــت ــة الــمــنــطــقــة ــاف ــراه مــن ح ــس ــي ب
كرة تلقيه اثر ليون  وجوليو ،(63) المرمى
بيمناه فسددها موديستو فرانشيسكو من

.(67) المرمى داخل
على بفوزه الخامس المركز امبولي وانتزع
ايغلي سجله وحيد بهدف كالياري ضيفه

التاسعة. الدقيقة في فانوتشي
بفوزه السادس المركز الى كاتانيا وصعد
نظيفين بهدفين بــارمــا ضيفه على الثمين
ركلة  من  67) سبينيسي جوناثان سجلهما

.(84) كاسيرتا وفابيو جزاء)
بتغلبه السابع المركز الى التسيو وارتقى 
ابليري لمانويل اهداف بثالثة اسكولي على
(25) ــف  ــدي ــان ب ـــــوران غ والــمــقــدونــي  (8)
لستيفانو هدف مقابل (84) فوجيا وباسكال 

في مرماه). خطأ 16) ماوري
ــدف ــه ب ـــــام تـــوريـــنـــو ـــا ام ـــت ـــاالن وخـــســـر ات
لكالوديو هدفين مقابل (90) لسيموني لوريا
واليساندرو  ــاه) ــرم م فــي خطأ   78) ريفالتا

.(88) روسينا
للوكا بهدف  فيورنتينا مع سيينا وتعادل 
لــلــرومــانــي ـــدف ه مــقــابــل   (18) انــطــونــيــنــي
6 اهداف  الى رصيده رافعا (38) ادريان موتو

الموسم. هذا
بتحقيقه توازنه  من شيئا ميالن استعاد و
/1 بنتيجة ميسينا ضيفه على صعبا فــوزا
ملعب على (السبت) األول أمــس يــوم صفر،
من عشرة الثالثة المرحلة في سيرو» «سان

لكرة القدم. االيطالي الدوري
البرازيلي حارسه  افتقد الذي ميالن  وحقق
3 أشهر بسبب  نحو ديدا الذي سيغيب نلسون
خالل لقاء اليسرى ركبته في إلصابة تعرضه
ــر/1) ــف (ص الــيــونــانــي ــع ايــك أثــيــنــا فــريــقــه م
ـــا، أوروب ــال ــط أب دوري ــي ف الــمــاضــي الثلثاء 
رأسية كرة عبر  التسجيل وافتتح جيدة  بداية
اثر مالديني باولو ــوري» ــط «األس قائده من 
بيرلو انــدريــا المتخصص نفذها ــرة ح ركلة 

.(13)
على تقدمه تعزيز مــن ميالن يتمكن ــم ول
فيليبو مهاجماه يستطع  لم إذ  افضليته، رغم
كاكا خلفهما ومن والبرتو جيالردينو اينزاغي
خالل ستوراري ماركو الحارس مرمى تهديد

الشوط األول.

الثاني الــشــوط فــي  مــيــالن تــفــوق واستمر 
ســدد ـــذي ال ــا ــاك ك عــبــر ــه ــرص ــر ف ــط ــت اخ ــان وك
.(76) العارضة عن ــدت ارت صاروخية  كــرة 
حافة من قوية بتسديدة جيالردينو واتبعها 
،(80) ببراعة ستوراري عليها تدخل المنطقة
لكاكا محقق هــدف من مرماه  األخير أنقذ  ثم

.(84) أيضا المنطقة حافة من تسديدة عبر
مبارياته ــي ف يــفــز ــم  ل ـــذي ال ــالن  ــي م ـــع  ورف
في  وتعادل 4 منها خسر وقد السابقة الخمس
من 5 انتصارات  11 نقطة إلى رصيده واحدة،
الموسم  بدأ  انه علما هزائم،  و4  تعادالت و4 
بفضيحة  لتورطه رصيده  من نقاط  8 بحسم

بالنتائج. التالعب
ـــارك «م ــى مــلــعــب ــل ع ــة ــي ــان ـــاراة ث ـــب ـــي م وف
أمام اودينيزي سقط بيتيغودي»،  انطونيو
عشر التاسع المركز  صاحب كييفو  مضيفه
اوبينا فيكتور النيجيري سجلهما بهدفين

جزاء). ركلة من و72 31)

ف ب ا - § روما

انتزع عندما ميالن انتر  والمتصدر اللقب حامل على الخناق  رومــا شــدد  ]
في  ـــد) (االح ــس أم  2/4 سمبدوريا مضيفه على الكبير  بــفــوزه  الثاني  المركز

القدم. لكرة االيطالي الدوري من عشرة الثالثة المرحلة
الذي  ميالن  انتر خلف واحــدة نقطة بفارق نقطة  29 الى رصيده  روما ورفع 

سابقا. المركز الثاني باليرمو صاحب ضيفا على مساء يحل

(رويترز) اإليطالي  في الدوري كبير آخر فوز إلى يقود روما توتي

جيرمان سان باريس مشجع حادثة بعد

الفرنسية القدم مالعب كرة في والعنصرية العنف لمظاهر استنكار عام
ش أ أ § باريس -

الرياضية المالعب في العنف  قضية مــازالــت   ]
الحادث منذ فرنسا في الفعل وردود المشاعر تثير
على النار الشرطة رجال أحد إطالق شهد الذي األخير
القدم لكرة جيرمان» سان «باريس نــادي مشجعي

آخر. وإصابة احدهما  مصرع عن  أسفر مما
الشرطة رجــل تعرض عندما وقــع الــحــادث  ــان  وك
والركل للضرب مدنيا زيــا يرتدى  كــان  الــذي  األسمر 
اإلسرائيليين المشجعين  ــد وأح هو سباب وأللــفــاظ
ــادي ن مشجعي ــداء ــت اع ــن م حمايته مــحــاولــة ــالل  خ

جيرمان». سان «باريس
 4 /2 الباريسي النادي هزيمة اثر الحادث ووقع
إطــار فــي اإلســرائــيــلــي ابــيــب تــل  هابوئيل  ــادي  ن ــام  أم

القدم. لكرة األوروبي االتحاد بطولة
الشرطة رجل الباريسي  النادي مشجعو  وحاصر
القذر ــود ــاألس «ب ونعتوهما  اإلســرائــيــلــي  والمشجع 
للكشف الــشــرطــة ــل رج اضــطــر مــا  ــذر» ــق ال والــيــهــودي 
على ــوع ــدم ــل ل مــســيــلــة قــنــبــلــة ـــاء  ـــق وإلل ــه  ــت ــوي ه عـــن 

. لمشجعين ا
ــر ــم ــت اس ـــا ـــم وإن الـــحـــد ــــذا ـــــر عــنــد ه ــــم يــقــف األم ول
الــشــرطــة ـــم رجـــل ــا أرغ م ــي اعــتــدائــهــم الــمــشــجــعــون ف
نظارته فــقــد أن بــعــد مــســدســه ـــاص  رص ـــالق  إط عــلــى 
ــق ــري ــف ال ــى ــع ــج ــش م ــــد أح ــــة ـــي رئ ــة فــنــفــذت ف ــي ــب ــط ال

المشجع ومعه يلوذ أن قبل  آخر.  وأصابت الباريسى
للنجدة. طلبا بمطعم اإلسرائيلي

الــمــســتــنــكــرة ــل ــع ــف ال وردود ـــادث  ـــح ال ـــع  وق ــذ  ــن وم
انتهت أن  بعد  وخصوصا الجميع جانب من  تتوالى 
حال فــي ــان  ك ــه ان ــى إل الشرطة  ــل رج مــع التحقيقات 
إيقاف دون من سبيله وإخالء النفس  عن  يائس  دفاع

العمل. عن
اجتماعا ســاركــوزي نيكوال الداخلية ــر وزي وعقد 
القدم كرة رابطة رئيس  فيه  شارك  أمس  الوزارة بمقر
جيرمان، ــان س بــاريــس ــادي ن ورئــيــس  للمحترفين، 

الرياضة. ووزير باريس، شرطة ورئيس
لمنع مهمه قرارات عدة االجتماع هذا في  واتخذت
على الــتــشــديــد ــع م الــفــرنــســيــة  ــب  ــالع ــم ال ــي  ف الــعــنــف 
تدابير جيرمان» سان «باريس نادي اتخاذ ضرورة
إلى دومــا  اللجوء من مشجعيه عن عرف لما خاصة

األمني. واالنفالت العنف
وزيــر قــررهــا  الــتــي  الــجــديــدة اإلجــــراءات بين  ــن  وم
ــة ــي ــاف إض ــة ــم ــائ ق وضــــع ـــي اجــتــمــاعــه، الــداخــلــيــة ف
التشديد مع الرياضية.. المالعب في بالمحظورات 
جمعيات ــن  ــي ب مـــبـــاراة كــل  ــل ــب ق ــاع  ــم ــت اج ــد  ــق ع ــى  ــل ع
وبيع حــجــز ــر ــص وق ــة.  ــرط ــش ال وقــــوات  المشجعين 
مع للمشجعين. الرسمية الجمعيات على التذاكر
بل الــعــنــف إلـــى ــوء ــج ــل ال حـــال ــي  ف الــعــقــوبــة  تــشــديــد 
هذه وتأتى األمر، لزم إذا جمهور  بال مباريات وإقامة

سابقة ـــراءات إج ــى  إل لتضاف  الــجــديــدة اإلجــــراءات 
الثاني كــانــون يناير/ فــي ــدر ص قــانــون عليها  نــص 
تهديدا  يشكل شخص  أي  منع بــشــأن  2006 الــعــام
الرياضية، ــادات ــت االس ــول  دخ مــن الــعــام ــن  األم على 
إلى يلجأون أعضاء تضم مشجعين جمعية أية وحل

. لعنف ا
القدم ــرة ك رابــطــة رئــيــس تيرييز ــك ــردري ف ــرح  وص
الداخلية وزير  نظمه الذي االجتماع اثر  للمحترفين
الحوار أن إلى مشيرا الحزم» هو الوحيد «الــرد بأن
كرة أن  ــك ــزم...ذل ــح ال يصاحبه أن يجب  لكنه الزم 
حفل... إلى وإنما حرب  إلى تتحول أن  ينبغي ال القدم
والــعــنــصــريــة الــســامــيــة ومـــعـــاداة للعنف  ــان  ــك م وال 

« فيها
اآلن ــان  ــرم ــي ج ـــان س بـــاريـــس  نــــادي  ــس  ــي رئ وأكــــد 
على «تــهــديــدا يمثل  المالعب فــي العنف أن ــزاك  ــاي ك
اتــخــاذ ـــرورة ض إلــى مــشــيــرا ـــود الــنــادي» نــفــســه، وج
ومعاداة «العنصرية آفة على للقضاء جذرية تدابير
«المدرجات يفضل انــه وقــال الــنــادي.  في السامية» 

والقيم. المبادئ عن التنازل على الخالية»
المستنكرة الفعل ردود استمرت  أخرى، ناحية من
الــعــامــة ــات ــئ ــي ــه ال ــب ــان ج ــب مــن ــالع ــم لــلــعــنــف فــي ال
بيان في اإلنسان حقوق رابطة نــددت فقد واألفـــراد. 
جــيــرمــان» ســان ــس ــاري «ب ـــادي ن بتساهل  ــه  ــدرت أص
واعتبرت العنصريين». «مشجعيه  إزاء المتكرر

أودت التي األخيرة المأساة عن تماما مسئوال النادي
النادي. مشجعي أحد بحياة

الداخلية وزارة مسئولية إلى الرابطة بيان وأشار
تدابير اتخاذ عن النادي  رئيس مسئولية  جانب إلى
مشجعة بين  » والعنصرية العنف تيار «لوقف  جادة
التزم ــذي ال الشرطة  رجــل  بشجاعة مشيدا الــنــادي.
واحـــدة ــة ــاص ســـوى رص بــضــبــط الــنــفــس ولـــم يــطــلــق
لتصيب جسده من  ونفذت  مقتل في  مشجعا  أصابت

. خر آ
فرنسا أجل من  الحركة رئيس فيلييه فيليب  ودعا
البرابرة» «من مشجعين  تضم التي األندية  حل إلى
مشجعين األندية تضم بأن نقبل أن يمكن ال انه قائال 
األخير الحادث  في  ورأى .» مارقة عصابات  يشكلون 
ــه ان ــا ــدن ــق ــت اع أن ــد  ــع ب ــف ــن ــع ال ــــودة  «ع ــى  ــل ع مــؤشــرا 
وزير اســتــروزى  كريستيان  أمــا بــالدنــا». من  انحسر 
فقال ساكوزى  نيكوال إلــى والقريب ــي  األراض تهيئة
أن «لوباريزيان» صحيفة اليوم نشرته حديث في
وانه الالزمة، اإلجــراءات  جميع اتخذ الداخلية وزير
إلى مشيرا ــاء...  ــض ــق ال فــي الثقة ــع وض اآلن  يتعين 
أو العنصرية تصاعد تعنى  ال األخيرة الحوادث  أن
مقبولة «غير كانت وان  فرنسا في  السامية معاداة
 2002 العام منذ انــه ايستروزى ــاف وأض بالمرة».
مرتكبي عــلــى  الــعــقــوبــة  يــغــلــظ ســـاركـــوزى  ــوال  ــك ــي ون

للسامية. والمعادية العنصرية األعمال

ــل مـــن أج ــة ــري ــص ــن ــع ال ــة ــح ــاف ــك ــت حــركــة م ــب ــال وط
ــراءات إج باتخاذ «الــمــراب» الشعوب بين الصداقة
مشجعيها ــن ع ــدر ــب ي ــي ــت ال الــريــاضــيــة األنــديــة  ــد  ض
بحرمان خاص بشكل وأوصت  عنصرية...  تصرفات

تتلقاه. الذي الدعم من األندية هذه
ــذه «ه أن للعنصرية الــمــنــاهــضــة الــحــركــة  ورأت 
كرة مجال في عنصريا  وإطــارا مناخا تعكس الدراما
بضرورة األندية وطالبت  وأوروبا». فرنسا  في القدم
األندية بحرمان  طالبت  كما «آالفة». هذه ضد التعبئة
مثل مشجعيها من بدر ما إذا تتلقاه عام «دعم أي من

العنصرية». التصرفات هذه
اجل من الرعاة إلى رسميا نــداء الحركة ووجهت

المخالفة. األندية  تمويل رفض
في الــعــنــف أدان ــراك ــي ش جـــاك ــس ــي ــرئ ال أن  ــر  ــذك ي
نــادي مشجعو بــه  ــام  ق مــا ــف ووص الــريــاضــة، مجال 

كريم». وغير «مخز بأنه جيرمان سان بارى
إلى الوزراء رئيس فيليبان  دو دومينيك  دعا بينما
يستخدمون ــن م ــل  ك ــد ض ــدة ــدي ج ــــراءات «إج ــاذ  ــخ ات

الرياضية». والمحافل المالعب في العنف
الــحــزب مــرشــحــة ــــال رواي ـــددت ســيــجــولــيــن كــمــا ن
الفرنسية الرئاسة  النتخابات  المعارض االشتراكي
الرياضة  في  العنف ووصفت جرى  بما  2007 عام في
بالعنصرية خاصة بصفة منددة مقبول... غير بأنه

السامية. ومعادة

المباريات بأحد احتفاالتها في جيرمان سان باريس الفرنسيجماهير الدوري من


