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عندما يلعبان مع  إشبيلية وبرشلونة

بيلباو ومايوركا يسعيان لمفاجأة في كأس ملك إسبانيا

وجاء أداء لورينتي في الفترة األخيرة لينال 
خواكين  بيلباو  مـــدرب  ــن  م الــثــنــاء  المهاجم 

كاباروس.
هناك  «ليس  للصحافيين:  كاباروس  وقال 
الذي  الوحيد  واألمــر  لورينتي  لمهارات  حدود 

يحتاجه هو تطوير مهاراته في التسديد».
في  يفكر  كان  المباراة  نهاية  «في  وأضــاف 
المواقف التي كان من الممكن أن يتعامل معها 
مكانته  ــد  ــزاي ت يــوضــح  وهـــذا  مختلف  بشكل 

كالعب».
وقت  في  انتقادات  يواجه  كاباروس  وكان 
بيلباو  ــع  ــراج ت بــعــدمــا  ــم  ــوس ــم ال ــن  م ــق  ــاب س
نجح  لكنه  بالهبوط  المهددة  األندية  لمنطقة 
القتالية  ــروح  ال من  النوع  بهذا  العبيه  مد  في 
على  الفريق  بها  اشتهر  التي  بالنفس  والثقة 

مر العصور.
لكن  صعبا  األمـــر  «كـــان  كــابــاروس:  وقـــال 
الفريق  ــذا  ه الجبال.  تحريك  يمكنه  اإليــمــان 
والــفــوز  تــأخــره  تحويل  على  قــدرتــه  فــي  يثق 
المنوال  هذا  على  نستمر  أن  يجب  بالمباريات. 

وان نتمسك بالطموح».
«مجهودا  سيحتاج  انــه  كــابــاروس  ــار  وأش
بأنه  وصفه  الذي  اشبيلية  على  للفوز  خارقا» 
االسباني  الدوري  في  الفرق  أفضل  من  «واحد 

وفي أوروبا».
اشبيلية  مــســتــوى  أن  إال  هـــذا  رغـــم  ــى  ــل وع
أمام  1/صفر  الفريق  هزيمة  بعد  تراجع  في 
مضيفه سبورتنغ خيخون يوم األحد الماضي 
الثانية  الخسارة  لتكون  االسباني  الدوري  في 
ست  بفارق  ليبتعد  المسابقة  في  التوالي  على 

نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ــوس  ــت ــس ــم أوروغــــــــواي ارن ــاج ــه ـــى م ـــق وأل
الالعبين  إن  وأكد  جانبا  باألحزان  تشيفانتون 
جيدة  نتيجة  تحقيق  في  يثقون  اشبيلية  في 
في  بيتيس  ريــال  على  الــفــوز  ثــم  بيلباو  أمــام 

الدوري األسبوع القادم.
األول  أمس  للصحافيين  تشيفانتون  وقال 
(االثنين): «اآلن نحتاج للنظر إلى ما هو قادم. 
بيلباو  أمـــام  بالسهلة  ليست  ــاراة  ــب م أمامنا 
حتى  فيها  جيدة  نتيجة  لتحقيق  نحتاج  لذلك 
ــال  ري ــاء  ــق ل عــلــى  تــركــيــزنــا  تــحــويــل  نستطيع 

بيتيس».
نهائي  بقبل  ــرى  األخ الــذهــاب  مــبــاراة  وفــي 
مايوركا  ريــال  يحل  (الخميس)  ــدا  غ الــكــأس 
بعدما  ــدوري  ال متصدر  برشلونة  على  ضيفا 
على  مقابل  دون  من  بهدف  معنويا  فوزا  حقق 

مضيفه اوساسونا ليبتعد عن قاع المسابقة.
تييري  الفرنسي  برشلونة  مهاجم  وأكــد 

في  التفكير  إن  (االثــنــيــن)  األول  ــس  أم هنري 
وكأس  االسباني  الـــدوري  ألقاب  بين  الجمع 
زال  ــا  م ــــا  أوروب ــال  ــط أب ودوري  اسبانيا  ملك 

مبكرا للغاية وهو انجاز لم يتحقق من قبل في 
اسبانيا.

«نحتاج  صحافي:  مؤتمر  في  هنري  وقال 

للمستقبل.  والتطلع  الكفاح  فــي  لالستمرار 
نهاية  فــي  الفريق  يحققه  عما  نتحدث  دعنا 
قبل  بالدور  العودة  مباراتا  وستقام  الموسم». 

آذار  مارس/  من  األول  األسبوع  خالل  النهائي 
يوم  فالنسيا  في  النهائي  يكون  أن  على  المقبل 

13 مايو/ أيار المقبل.

§  مدريد - رويترز 

بيلباو  اتليتيك  استعادة  أسباب  ابــرز  من  لورينتي  فرناندو  المهاجم  كان   ]
مباراته  قبل  بالثقة  الفريق  ــدت  أم األخــيــرة  أهــدافــه  إن  كما  ــرى  أخ مــرة  لنشاطه 
اليوم  اشبيلية  أمام  القدم  لكرة  اسبانيا  ملك  لكأس  النهائي  قبل  الدور  ذهاب  في 

(األربعاء).
تشرين  نوفمبر/  في  األولى  للمرة  اسبانيا  منتخب  لتشكيلة  لورينتي  وانضم 
الثاني الماضي وأحرز الهدف الثاني لبيلباو والعاشر له في الدوري هذا الموسم 
الماضي  السبت  ــوم  ي ملقة  على   2/3 والــفــوز  تــأخــره  لتحويل  الفريق  ليقود 

والصعود للمركز التاسع في جدول المسابقة.

لورينتي الورقة الرابحة لفريق بيلباو أمام  إشبيلية

أتلتيكو مدريد يقيل مدربه أغيري
§   مدريد - د ب أ

[ أقال نادي أتلتيكو مدريد األسباني لكرة القدم الذي يمر بعدة مشاكل 
حاليا مدربه خافيير أغيري.

إقالة  أن  و»مــاركــا»  «آس»  لصحيفتي  اإللكترونيتان  النسختان  ــرت  وذك
مدريد  أتلتيكو  مرمى  حــارس  وأن  (الثلثاء)  أمس  رسميا  عنها  أعلن  أغيري 
السابق ومدرب فريق الدرجة الثالثة كاستيلون أبيل ريزينو، هو من سيخلف 

أغيري في تدريب أتلتيكو.
األولى  الدرجة  بــدوري  ينافس  الــذي  مدريد  اتليتيكو  نــادي  رئيس  وقــال 
االسباني لكرة القدم إنريكي سيريزو أمس (الثلثاء) إن ابيل ريسينو سيتولى 
تدريب الفريق بدال من المكسيكي خافيير اغيري الذي رحل بعد االتفاق على 

إنهاء عقده.
وأعلن سيريزو في مقابلة مع محطة كادينا سير اإلذاعية إن النادي توصل 
األمثل  الحل  انه  نثق  ألننا  ابيل  «اخترنا  سيريزو:  وقال  ريسينو،  مع  التفاق 

لموقف الفريق الحالي».
اتفاق  إلــى  توصلنا  لكننا  فائقة  بسرعة  ــور  األم «حدثت  سيريزو:  ــال  وق
مع اغيري القرار هو األفضل لمصلحة النادي وقد فسخنا العقد بالتراضي 
بين الطرفين». وتابع «ريزينو هو ابن النادي وأنا واثق من قدرته على قيادة 
بداية  منذ  انتصار  أي  اتليتيكو  يحقق  ولم  المرجوة».  األهــداف  نحو  الفريق 
العام 2009 وتراجع للمركز السابع في الدوري االسباني بفارق خمس نقاط 
أوروبا  أبطال  دوري  في  للمشاركة  أصحابه  يؤهل  الذي  الذهبي  المربع  عن 
الموسم القادم بعد هزيمة الفريق 1/2 على أرضه أمام ريال بلد الوليد يوم 

األحد الماضي.
وسبق لريسينو (49 عاما) تولي مسؤولية ليفانتي وسيوداد دي مرسية 
مباراة  من  أسابيع  ثالثة  نحو  قبل  التليتيكو  تدريبه  ويأتي  قصيرة  لفترات 

الفريق مع بورتو البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
منصبه  عن  تنحى  انه  (الثلثاء)  أمس  من  سابق  وقت  في  أكد  أغيري  وكان 

بعدما توصل التفاق مع سيريزو.
وقال اغيري لمحطة كادينا سير اإلذاعية: «لقد توصلنا التفاق جيد. أنا أول 
من يتفهم إنني جزء أساسي في المشكلة التي وجد الفريق نفسه فيها. نحن 
أشخاص راشدون واألمر لن يؤثر فينا. هذا هو األمر األسهل للجميع واألقل 

من حيث الخسائر».
مدرب  أول  وأصبح   2006 في  اوساسونا  من  التليتيكو  اغيري  وانضم 
يظل في منصبه مع الفريق ألكثر من موسم منذ عودة النادي لدوري األضواء 

في 2002.
ونجح مدرب منتخب المكسيك السابق اغيري في احتالل المركز الرابع 
مع اتليتيكو في الدوري االسباني الموسم الماضي ليتأهل الفريق للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا للمرة األولى منذ موسم 1997-1996. 
وال  و1995.   1986 عامي  بين  فيما  أتلتيكو  مع  عاما)   49) أبيل  ولعب 
يتمتع حارس المرمى السابق بخبرة كبيرة في تدريب فرق دوري األضواء، 
خالل  نفسه  أتلتيكو  في  فيرناندو  لسيزار  مــدرب  مساعد  عمل  قد  كان  وإن 

موسم 2005/2004 من الدوري األسباني.
وينتهي عقد أبيل الجديد مع أتلتيكو في يونيو/ حزيران المقبل. وسيجدد 
العقد تلقائيا إذا تمكن أبيل من قيادة أتلتيكو، الذي يحتل حاليا المركز السابع 
بترتيب الدوري األسباني، للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم 
مالئم  تعويض  دفع  حول  كاستيلون  مع  حاليا  أتلتيكو  ويتفاوض  المقبل. 

الستغناء هذا األخير عن أبيل.
وكانت هزيمة أتلتيكو 2/1 على ملعبه من بلد الوليد بالدوري األسباني 
األحد هي المسمار األخير في نعش أغيري مع العلم بأن أتلتيكو لم يحقق أي 

انتصارات منذ ديسمبر/ كانون األول الماضي.

ايفرتون يواجه ليفربول في مباراة معادة بكأس إنجلترا 
§  لندن - أ ف ب

مــلــعــب  عـــلـــى  ـــون  ـــرت ـــف اي ــف  ــي ــض ــت ــس ي  ]
جاره  (األربــعــاء)  اليوم  بــارك»  «غوديسون 
الدور  في  معادة  مباراة  في  ليفربول  اللدود 

القدم. لكرة  انجلترا  كأس  من  الرابع 
في  الفريقين  بين  الثالثة  المباراة  وهــي 
الــدوري  في  التقيا  اذ  األخيرين،  األسبوعين 
ــت  ــه ــت ــب «انــفــيــلــد» وان ــع ــل ــى م ــل ــي ع ــل ــح ــم ال
نفسها  بالنتيجة  ثم   ،1/1 بالتعادل  المباراة 
التعادل  ايفرتون  ليفرض  الكأس  مسابقة  في 

أرضه. على 
ـــاراة مــنــتــشــيــا  ـــب ـــم ـــل لــيــفــربــول ال ـــدخ وي
لهدافه  بهدفين  تشلسي  على  الثمين  بفوزه 
تعرض  حين  في  توريس،  فرناندو  االسباني 
مباريات  تسع  في  له  هزيمة  ألول  ايفرتون 
من  بهدف  يونايتد  مانشستر  ــام  ام بسقوط 

مقابل. دون 
باعتباره  اليفرتون  إنــذارا  توريس  ووجه 
عما  مختلفة  بطريقة  المباراة  يدخل  فريقه  ان 
األخيرتين  المباراتين  في  الحال  عليه  كانت 
له  ــح  ــم س ــــذي  ال تــشــلــســي  ــى  ــل ع الـــفـــوز  ــد  ــع ب
يونايتد  مانشستر  من  مقربة  على  بالبقاء 

. ر لمتصد ا
فريقه  فـــوز  ــي  ــدف ه ســجــل  ــس  ــوري ت ـــان  وك
الدوري  في  ذهابا  التقيا  عندما  ايفرتون  ضد 
سبتمبر/  في  بارك  «غوديسون»  ملعب  على 

الماضي. أيلول 

من  يعاني  الذي  ايفرتون  ضم  المقابل  في 
لويس  الفرنسي  األساسيين  مهاجميه  غياب 
المهاجم  ياكوبو،  يغبيني  والنيجيري  ساها 
مانشستر  ــاره  ج صفوف  من  جو  البرازيلي 
ــى نــهــايــة  ــت ــــــارة ح ــل اإلع ــي ــب ــى س ــل ــي ع ــت ــي س
خوض  مــن  يتمكن  لــن  األخــيــر  لكن  الموسم، 

في  األصلي  فريقه  مع  شــارك  كونه  المباراة 
في  فوريست  نوتنغهام  ضد  المسابقة  هذه 

الثالث. الدور 
مع  ــوم  ــي ال مــبــاراة  ــي  ف ــز  ــائ ــف ال وسيلتقي 
النهائي  ثمن  في  دونكاستر  او  فيال  أستون 

الحالي. و15   14 في  المقرر 

ليفربول وايفرتون يتواجهان مجددا           (رويترز)

يوفنتوس «جريح الدوري» أمام اختبار نابولي في كأس إيطاليا
§  روما - أ ف ب

[ ســيــكــون يــوفــنــتــوس «الـــجـــريـــح» امـــام 
اليوم  نابولي  يستضيف  عندما  صعب  اختبار 
(األربعاء) على الملعب االولمبي في تورينو في 
ايطاليا  كأس  مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور 

لكرة القدم.
صعبة  بفترة  العجوز»  «السيدة  فريق  ويمر 
فرصة  تدريجيا  يفقد  بدأ  اذ  المحلي  الــدوري  في 
منافسة إنتر ميالن على الصدارة واللقب بعدما 
سقط في المرحلتين األخيرتين امام اودينيزي 
لـ»نيراتزوري»  سمح  ما   ،3/2 وكالياري   2/1

في االبتعاد عنه بفارق 7 نقاط.
عن  رانييري  كالوديو  المدرب  فريق  وتخلى 
ميالنو  مدينة  قطب  لمصلحة  الثاني  مــركــزه 
/3 التسيو  على  األخير  فــوز  بعد  ميالن  ــر  اآلخ
اهتمامه  سيصب  يوفنتوس  ان  يعني  ما  صفر، 
«هامشية»  يعتبرها  ولن  الكأس  مسابقة  على 
فائزا  للخروج  الوحيدة  فرصته  تكون  قد  ألنها 
بأحد االلقاب هذا الموسم، خصوصا انه يواجه 
مسابقة  نهائي  ثمن  فــي  االنجليزي  تشلسي 
ان  يــوفــنــتــوس  ــل  ــأم وي ـــــا.  اوروب ــال  ــط أب دوري 
بفترة  ــدوره  ب يمر  ــذي  ال نابولي  عقبة  يتخطى 
فرصة  على  يحصل  كــي  ــــدوري،  ال فــي  صعبة 
الظفر بلقب هذه المسابقة للمرة األولى منذ العام 
1/صفر  بارما  على  حينها  تغلب  عندما   1995
بالرقم  مجددا  واالنفراد  إيابا،  و2/صفر  ذهابا 

القياسي من حيث عدد االلقاب والذي يتقاسمه 
حاليا مع روما (9) بعد تتويج فريق العاصمة 
ميالن  إنتر  حساب  على  الماضي  الموسم  بلقب 
(1/2) قبل ان يثأر األخير هذا الموسم ويطيح 
به من الدور ربع النهائي بالفوز عليه بالنتيجة 
ذاتها، ليضرب موعدا في دور األربعة مع ضيفه 
سمبدوريا في المباراة التي ستقام في الرابع من 
نابولي  يأمل  المقابل،  في  المقبل.  آذار  مارس/ 
طعم  يــذق  لم  انــه  اذ  الــدوري  في  محنته  تجاوز 
هزائم   4) األخــيــرة  األربـــع  مبارياته  فــي  الــفــوز 

مع  األخيرة  مباراته  نتيجة  وتكرار  وتــعــادل)، 
يوفنتوس عندما فاز عليه 1/2 في الدوري كي 
يحصل على فرصة المنافسة على لقبه االول في 
على  حينها  تغلب  عندما   1987 منذ  المسابقة 
ليظفر  إيابا  و1/صــفــر  ذهابا  3/صفر  أتالنتا 

بثنائية الكأس والدوري.
وكان نابولي، الفائز بلقب هذه المسابقة في 
مرة  آلخر  النهائي  غمار  خاض  مناسبات،  ثالث 
العام 1997 عندما خسر امام فيشينزا صفر/3 

إيابا بعد ان كان فاز 1/صفر ذهابا.

يوفنتوس يأمل اسستعادة انتصاراته المتوقفة      (رويترز)


