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اعلن املهاجم الدولي االيطالي السابق كريستيان ڤييري الذي لعب في العديد من 24
االندية اعتزال كرة القدم. وقال ڤييري البالغ من العمر 36 عاما للصحافيني: لم أعد 
أري���د اللعب ولم أعد ارغب حتى في اللعب خارج البالد. وكان ڤييري يتحدث اثناء 
نظر دعوى رفعها الالعب ضد ناديه السابق انتر يتهمه فيها بالتجسس عليه عندما 
كان العبا في صفوفه. ولعب ڤييري في صفوف اندية كثيرة منها يوڤنتوس واتالنتا 
في ايطاليا واتلتيكو مدريد االس���باني. وترك ڤييري اتالنتا املوسم املاضي وانضم 

الى بالكبيرن روفرز االجنليزي على سبيل التجربة، لكن االمر لم ينجح.

ڤييري يعلن اعتزاله
قال مدرب األرجنت���ني دييغو مارادونا أنه لم يتعاط 
املخدرات منذ 5 أعوام، كما أنه أكد عدم ندمه على أقواله 
عقب التأهل والتي جعلته في املواجهة املباشرة مع »فيفا«. 
وعن االتهامات اجلديدة له بأنه مازال يتعاطى املخدرات 
قال: »لقد مضت 5 سنوات دون أن أتعاطي املخدرات كما 
أنني ال أزور النوادي الليلية«. وأضاف: »حياتي اآلن هي 

املنتخب، أعطيت كل شيء للفريق كمدرب والعب«.

مارادونا: لست مدمنًا وال نادمًا

يتطلع تشلسي الى استعادة نغمة الفوز عندما يستضيف بالكبيرن 
على ملعبه ستامفورد بريدج في لندن في املرحلة العاشرة من الدوري 
االجنليزي املمتاز في مباراة سهلة نسبيا، واحلق الفريق اللندني خسارة 
قاسية باتلتيكو مدريد االسباني برباعية نظيفة في دوري االبطال كان 
نصيب مهاجمه العاجي سالومون كالو هدفني ليسجل نقاطا لدى مدرب 

الفريق االيطالي كارلو انشيلوتي.
وقال كالو الذي خاض املباراة كون مواطنه ديدييه دروغبا موقوفا 
لشتمه حكما نرويجيا املوسم املاضي ضد برشلونة في نصف النهائي 
»كانت الفرصة مناسبة امامي ضد اتلتيكو مدريد البرهن على مقدراتي 
وقد جنحت في تسجيل هدفني، فانا ال احصل على وقت كاف في اللعب«.
ويستطيع تشلسي استغالل مواجهة مان يونايتد القوية ضد ليڤربول 
الستعادة الصدارة التي تنازل عنها ملصلحة الشياطني احلمر االسبوع 
املاضي بعد خسارته امام استون ڤيال 1-2. وفي املباريات االخرى، يتقابل 
ولڤرهامبتون مع اس����تون ڤيال، وبرمنغهام مع سندرالند، وبيرنلي مع 

ويغان، وهال سيتي مع بورتسموث، وتوتنهام مع ستوك سيتي.

إسبانيا

يخوض ريال مدريد مباراة سبورتينغ خيخون خارج أرضه اليوم 
في املرحلة الثامنة من الدوري االس����باني »ليغا« بأعصاب متوترة بعد 
اخلسارة املعنوية التي تعرض لها امام ميالن االيطالي 2-3 في دوري 
ابط����ال اوروبا.ويعتمد ريال على جنم وس����طه البرازيلي كاكا في ظل 
غياب حامل الكرة الذهبية البرتغالي كريس����تيانو رونالدو جنم بداية 
املوس����م قبل اصابته. وتفتتح املرحلة بلقاء اتلتيكو مدريد املتعثر مع 
ريال مايوركا اخلامس على ملعب »فيس����نتي كالديرون«. وبعد ان كان 
أتلتيكو مرش����حا ملنافسة برش����لونة وريال قبل بداية املوسم، ها هو 
يعاني محليا، كما تلقى خسارة قاسية امام تشلسي االجنليزي 0-4 في 
دوري االبطال، ما وضع مصير مدربه أبل ريسينو حتت املقصلة، لكن 
االخير علق قائال: »لست قلقا من وضعي، بل من وضع الفريق«. وذكرت 
الصحف االسبانية ان الدمناركي ميكايل الودروب مرشح لقيادة الفريق 
خلفا لريسينو. ويعاني ريال من صعوبات دفاعية، اذ تلقى مرماه سبعة 
أهداف في مبارياته الثالث االخي����رة، ما دعا قلب دفاعه الدولي راوول 
البي����ول الى دق جرس االنذار: »يجب ان نتعلم من اخطائنا، اذا لم نفز 
في املباريات يجب ان نتعلم على األقل اال نخس����رها«. وفي وقت سقط 
الثالثي برش����لونة، ريال واتلتيكو مدريد اوروبيا، كان اشبيلية ثالث 
الترتيب، الناجي الوحيد من اسبانيا، اذ تغلب على مضيفه شتوتغارت 
االملاني 3-1، قبل استقباله اسبانيول اليوم، وهو يأمل تعويض خسارته 

أمام ديبورتيڤو الكورونا 0-1 االسبوع املاضي.

إيطاليا

يستضيف انتر ميالن متصدر الالئحة بفارق نقطتني عن سمبدوريا، 
كاتانيا القادم من جزيرة صقلية، على ملعبه »جوزيبي مياتزتا« اليوم 
في املرحلة التاس����عة من بطولة ايطاليا »سيري أ«.واليزال انتر حامل 
اللقب في االعوام االربعة االخيرة، يظهر تواضعه في مس����ابقة دوري 
االبطال، فس����قط للمرة الثالثة في فخ التعادل، وهذه املرة امام دينامو 
كييڤ االوكراني 2-2 على أرضه. لكن فريق املدرب البرتغالي جوزيه 

املوسم على ملعبه »لويجي فيراريس« بولونيا الثامن عشر 
الذي غير مدربه منتصف االس����بوع، فحل فرانكو كولومبا 

بدال من جوزيبي بابادوبولو.

ألمانيا

يستقبل بايرن ميونيخ السادس اينتراخت فرانكفورت التاسع 
على ملعبه »أليانتس أرينا« اليوم في املرحلة العاشرة من بطولة 

أملانيا لكرة القدم بعد تلقيه خسارته االولى في دوري أبطال اوروبا 
هذا املوس����م أمام بوردو الفرنسي 1-2. وعبر مدرب الفريق الباڤاري 

لويس فان غال عن خسارة بوردو قائال: »يراودني شعور غريب.لعبنا 
بش����كل سيئ خصوصا في الشوط األول، لكن في الشوط الثاني ورغم 
نقصن����ا العددي، لعبنا أفضل وس����نحت لنا ف����رص أكثر من بوردو«. 
واليزال املهاج����م الدولي ماريو غوميز متأثرا لعدم حصوله على مكان 
ثابت في تش����كيلة بايرن. فبعد بداية جيدة سجل فيها ثالث مرات في 
مبارياته الست االولى، بات هداف شتوتغارت القدمي على مقاعد البدالء 
في املباريات األخيرة.وقال غوميز )24 عاما( لصحيفة »بيلد« األملانية: 
»شعرت بالسعادة مع بايرن في البداية.لو لم أسجل لكنت فهمت ابعادي. 
لم يتوقع أحد ذلك، وأنا أيضا.من الصعب استيعاب وفهم هذااملوضوع«. 
وعن عالقته مبدربه فان غال، قال غوميز: »انه فريد من نوعه، لم أر في 
حياتي مدربا مثله. استدعاني الى مكتبه قبل اتخاذ قراره. ذكر لي كيف 
يرى وضع����ي وما االمور التي ال تعجبه، ثم أبعدني عن الفريق«. وفي 
باقي املباريات، يلعب هوفنهامي مع نورمبرغ، وهانوڤر مع شتوتغارت، 

وبوروسيا مونشنغالدباخ مع كولن، وماينتس مع فرايبورغ.

فرنسا

تأتي املرحلة العاشرة من بطولة فرنسا »ليغ 1«بعد جولة خارقة 
لالندية الفرنسية في دوري أبطال اوروبا هذا االسبوع، حقق فيها 

ليون فوزا هاما خ����ارج أرضه على ليڤربول االجنليزي 1-2، 
وبوردو على ضيفه بايرن ميونيخ االملاني 2-1 ومرسيليا 
خارح ملعبه على اف سي زيوريخ السويسري 1-0. ويبحث 
ليون متصدر الترتيب بفارق االهداف عن مفاجأة املوسم 
مونبيلييه، عن تخطي سقوطه امام سوشو 0-2 في املرحلة 
املاضية، عندما يحل على نيس قبل االخير اليوم. ويتألق 
ف����ي صفوف ليون املهاجم االرجنتيني ليس����اندرو لوبيز 
والدولي سيدني غوفو كما حارس مرماه املميز هوغو لوريس.

ويستضيف بوردو حامل اللقب وثالث الترتيب لومان السابع 
عشر على ملعبه »شابان دملاس«، بعد خسارته املفاجئة في 

املرحلة املاضية على أرض أوكسير 0-1.ويعمل املدرب لوران 
بالن على رفع عدد العبيه اجلاهزين خلوض منافس����ات الدوري 

ودوري االبطال، فأصبح املهاجمان دافيد بيليون واالرجنتيني فرناندو 
كافيناغي جاهزين ملس����اندة الدولي املغربي مروان الشماخ. ويخوض 
مونبيليي����ه الوصيف رحلة صعبة الى ملعب »روت دو لوريان« حيث 
يقابل رين الثامن والقوي عادة على أرضه. وفي باقي املباريات، يلعب 
بولوني مع موناكو وغرونوبل مع نانسي وسوشو مع لوريان وسانت 

اتيان مع ڤالينسيان اليوم.

مورينيو، يسيطر بشكل الفت محليا، وكانت اخر اجنازاته سحق جنوى 
5-0 في املرحلة املاضية، ومن املتوقع ان تكون طريقه سهلة أمام كاتانيا 
الذي لم يحقق سوى فوز واحد حتى االن. ويستضيف سمبدرويا مفاجأة 

ريال مدريد »الجريح« يسعى لمصالحة جماهيره أمام خيخون
تشلسي الستعادة الصدارة أمام بالكبيرن.. وإنتر ميالن لمواصلة انتصاراته المحلية أمام كاتانيا.. وبايرن ميونيخ يستضيف فرانكفورت

أتلتيكو مدريد يعين سانتي مدربا مؤقتاموراتي »محبط«.. ومورينيو »متفائل«
أكد رئيس إنتر ميالن االيطالي ماس���يمو موراتي 
الذي يأمل في فوز فريقه بلقب سبق له الفوز به مرتني 
في س���تينيات القرن املاضي أنه لم يشعر »بالغضب 
أو حت���ى بخيبة األم���ل ألن املجموعة التي نلعب بها 
)وتضم برش���لونة وروب���ني كازان ودينامو كييڤ( 
صعبة للغاية، فهي تض���م أربعة فرق متوجة بلقب 
البطل في بلدانها«. أم���ا البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب إنتر فقد ق���ال: »إن إنتر ال يتعذب في اجلحيم 
ولكنه يواجه بعض الصعوبات، واآلن أصبح عليه أن 
يحقق الفوز في كييڤ )بعد أسبوعني( ومع احترامي 
جلميع خصومنا أرى أن مهمتنا ستكون أسهل عندما 

نلعب خارج أرضنا«.

أثارت هزائم اجلولة االوروبية السابقة التي منيت بها الفرق 
االسبانية الكبيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم العديد من التس���اؤالت حول املس���توى احلقيقي 
لفريقي القمة االس���بانيني ريال مدريد وبرش���لونة. ومن بني 
هذه األس���ئلة على سبيل املثال: هل فريق برشلونة كبير حقا 
بالقدر الذي يس���مح له بخوض ما قد يصل إلى 70 مباراة في 
املوسم؟ وهل يتمتع مدافعو الفريق بالسرعة الكافية للتصدي 
للمهاجمني الس���راع مثل املوجودين لدى فريق روبني كازان؟ 
وهل أصبح النجم ليونيل ميسي بطاقة محروقة بعد جتاربه 
الصادمة مع منتخب األرجنتني حتت قيادة دييغو مارادونا؟. 
وأكد الفرنس���ي ميشيل بالتيني رئيس احتاد الكرة األوروبي 

والذي كان ضيفا شرفيا مبباراة ريال مدريد مع ميالن أن ميسي 
»قدم موس���ما رائعا في العام املاضي وأعتقد أنه سيفوز هذا 
العام بجميع اجلوائز اخلاصة بأفضل العب«. ولكن ميسي كان 
مج���رد العب باهت غير مبال ولم يكن حتى يقظا أمام روبني. 
من جانبه، كانت األسئلة التي طرحتها هزمية ريال مدريد أمام 
ميالن هي: هل يستطيع النادي امللكي حتقيق أي فوز من دون 
كريستيانو رونالدو؟ وهل يتمتع دفاع الفريق اليافع بالصالبة 
الكافية؟ وهل يستطيع كاكا ورفاقه أن يتعلموا كيفية فرض 
س���يطرتهم على املباريات؟ وهل مانويل بيلليغريني هو حقا 
املدرب املناس���ب القادر على إخراج أفضل ما لدى أغلى فريق 

في تاريخ كرة القدم؟

أعلن نادي اتلتيكو مدريد في موقعه على ش���بكة 
االنترنت انه أقال املدرب أبل ريسينو بسبب النتائج 
الباهتة التي حتققت حتت اش���رافه حتى اآلن. واكد 
النادي »ان ريسينو لم يعد مدربا للفريق« من دون ان 
يكشف عن اسم املدرب البديل. ومت تعيني سانتياغو 
»سانتي« مساعد ريسينو )35 عاما( مدربا مؤقتا لفريق 
العاصمة. وكانت صحيفة ماركا ذكرت ان الدمناركي 
ميكايل الودروب )45 عاما( العب برش���لونة وريال 
مدريد ومدرب خيتافي س���ابقا، هو أبرز املرش���حني 
خلالفة ريسينو )49 عاما(، الذي قدم الى النادي في 
فبراير املاضي عندما حل بدال من املكس���يكي خافيير 

أغويري. 

الهزائم األوروبية تثير التساؤالت حول برشلونة وريال مدريد

فرحة العبي هامبورغ بهدف ماركوس بيرغ في مرمى سلتيك                                                                                                                                    )أ.پ(

هامبورغ وآياكس يعودان إلى أجواء المنافسة
التسجيل للفريق اللندني املضيف 
بك����رة رأس����ية.  واس����تفاد بال 
السويس����ري من ه����ذه النتيجة 
ليخطف الصدارة من فوالم بعد 
فوزه على مضيفه سسكا صوفيا 
البلغاري بهدفني اللكسندر فراي 

)20 و63(. 
وفي املجموعة الثانية، اكتفى 
ڤالنسيا االسباني بتعادل صعب مع 
ضيفه سالفيا براغ التشيكي بهدف 
لدافيد نافارو )63(، مقابل هدف 
للمقدوني ريستي ناوموف )27(، 
ما سمح لليل الفرنسي باالبتعاد 
في الصدارة بعدما حقق فوزا كبيرا 
على ضيفه جنوى االيطالي بثالثة 
اهداف للودوفيك اوبرانياك )38( 
والسلوفاكي روبرت فيتيك )63( 

والبلجيكي ادين هازارد )84(.
وفي املجموعة السادسة، عزز 
غلطة س����راي التركي بطل 2000 
صدارت����ه بعدما رفع رصيده الى 
س����بع نقاط بف����وزه الكبير على 
ضيفه دينامو بوخارست الروماني 
برباعية سجلها االسترالي هاري 
كيويل )33( والكونغولي شعباني 
نون����دا )42 و46(، مقاب����ل هدف 

للسنغالي عثمان اندوي )63(. 
وفي املجموعة الرابعة، اقترب 
س���بورتينغ لشبونة من حجز 
مقعده في ال���دور الثاني بعدما 
حقق فوزه الثالث على التوالي 
وجاء عل���ى حس���اب مضيفه 
الالتف���ي بهدفني  فنتس���بيلس 

مقابل هدف.

عاد هامبورغ االملاني واياكس 
الى اجواء  الهولندي  امس����تردام 
املنافسة، فيما قطع كل من غلطة 
سراي التركي وهابويل تل ابيب 
االسرائيلي وسبورتينغ لشبونة 
البرتغال����ي ش����وطا هام����ا نحو 
ال����دور الثاني، ف����ي الوقت الذي 
اصبح س����لتيك االس����كوتلندي 
في وضع ال يحس����د عليه وذلك 
بع����د النتائج التي س����جلت اول 
من امس ف����ي اجلولة الثالثة من 
منافسات دور املجموعات ملسابقة 
الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« 
لكرة القدم. في املجموعة الثالثة، 
انتزع هابويل تل ابيب الصدارة 
من ضيفه رابيد ڤيينا النمساوي 
بالفوز علي����ه 5-1 ورفع هابويل 
رصيده الى 6 نقاط في الصدارة 
بفارق االهداف عن هامبورغ الذي 
عاد من غالسكو بفوز ثمني على 
مضيفه سلتيك االسكوتلندي بهدف 
سجله السويدي ماركوس بيرغ 
بكرة اطلقها من خارج املنطقة اثر 
متريرة من البرازيلي زي روبرتو 
)63(. واصبح مدرب سلتيك اجلديد 
االجنليزي طوني موبراي في وضع 
حرج الن وصي����ف بطل الدوري 
االسكوتلندي املمتاز لم ينجح في 
حتقيق ف����وزه القاري االول على 
ملعبه ه����ذا املوس����م بعدما كان 
خسر مرتني وتعادل في مناسبة 
واحدة.ولم يستفد فريق موبراي 
من الغيابات في صفوف هامبورغ 
الن االخير افتقد جهود العديد من 

وجاء على حساب ضيفه دينامو 
زغرب الكرواتي بهدفني سجلهما 
االوروغوياني لويس سواريز )2 
من ركلة جزاء( والدمناركي دينيس 
روميدال )80(، مقابل هدف اليفان 
توميش����اك )90(. وحقق اياكس 
امستردام على ملعبه »امستردام 
ارينا« فوزا ثأريا قدميا على دينامو 
زغرب ال����ذي كان اطاح بالفريق 

جنومه على رأسهم الهداف الكرواتي 
مالدن بتريتش واملدافع البرازيلي 
اليك����س دا س����يلفا وباس����تيان 
راينهارت والعب الوسط الناميبي 
كولن بنيامني واملهاجم البيروفي 
خوسيه باولو غيريرو وجميعهم 
بس����بب االصابة. ف����ي املجموعة 
االول����ى، عاد اياك����س الى اجواء 
املنافسة بعدما حقق فوزه االول 

الهولندي من هذه املسابقة بالذات 
خالل موسم 2007-2008. ورفع 
فريق املدرب مارتن يول رصيده الى 
5 نقاط واصبح على املسافة ذاتها 
البلجيكي املتصدر  اندرخلت  مع 
بعدما اكتفى االخير بالتعادل مع 
مضيفه تيميشوارا الروماني 0-0.  
ويتأهل الى الدور الثاني اصحاب 
املركزين االولني في املجموعات ال� 

12، وتنضم اليهم ثمانية فرق حتتل 
املركز الثالث في مجموعاتها ضمن 

مسابقة دوري ابطال اوروبا. 
وفي املجموعة اخلامسة، انتزع 
روم����ا االيطالي تعادال صعبا من 
مضيفه فوالم اإلجنليزي بفضل 
هدف سجله ماركو اندريولي في 
الوقت بدل الضائع، وذلك بعدما 
افتتح النرويجي بريدي هانغيالند 

عالميةمتفرقاتبعد فوزهما على سلتيك ودينامو زغرب في »يوروبا ليغ«

مازال املدرب البرازيلي ألبرتو باريرا يجري محادثات 
لتدريب املنتخب اجلنوب أفريقي لكرة القدم خالل كأس 
العالم 2010، وأكد باريرا عدم التوصل التفاق حتى اآلن. 
ونقل موقع »النسينيت« على االنترنت عن باريرا قوله 
»غير مسموح لي بالتعليق على األمر، ولكننا لم نتوصل 

التفاق بعد، هناك رغبة ولكن لم يتم االتفاق بعد«.
أك��د االحتاد األملاني لك��رة الق��دم أن املنتخب األملاني 
س��يخوض مباراة ودية أمام نظي��ره األرجنتيني في مارس 
املقبل لتك��ون االختبار األخير قب��ل أن يعلن يواخيم لوف 
املدي��ر الفني للمنتخ��ب األملاني قائمة فريقه ل��كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا. ويلتقي املنتخبان اللذان تأهال بالفعل 
لنهائيات كأس العالم في س��تاد »أليانت��س أرينا« في مدينة 
ميوني��خ األملانية في الثال��ث من م��ارس 2010. وقال لوف 
»املباراة س��تكون اختبارا حقيقي��ا لفريقنا قبل إعالن قائمة 

الفريق لكأس العالم بجنوب أفريقيا«.
ذكر االحتاد األميركي لكرة القدم إن اجوتشي اونيو 
مدافع منتخب الوالي���ات املتحدة ونادي ميالن االيطالي 
س���يغيب عن املالعب مدة قد تصل إلى س���تة أشهر بعد 

خضوعه جلراحة في الركبة اليسرى.
ومتت اجلراحة بنجاح لكن الطاقم الطبي للفريق قال 
إن الوقت الذي سيحتاجه الالعب للتعافي سيزيد بشهرين 

عن الوقت الذي قدر في البداية.
اقت��رب امللياردير الروس��ي ميخائيل بروخوروف من 
شراء رخصة نادي نيوجيرزي نيتس، بحسب ما ذكر رئيس 
رابط��ة الدوري االميركي للمحترفني في كرة الس��لة ديڤيد 
ش��تيرن. واقترح بروخوروف )44 عاما( وهو أغنى شخص 
في روسيا بحسب مجلة فوربس لعام 2009، شراء 80% من 
ملكية نيتس و45% من منشأة النادي املقترحة في بروكلني، 
ويستعد الس��تثمار 200مليون دوالر في النادي األميركي، 

لكن يجب موافقة ثالثة أرباع املالكني اآلخرين إلمتام البيع.
انتخب الفرنس���ي جان تود رئيسا جديدا لالحتاد 
الدولي لرياضة الس���يارات )فيا( امس في باريس خلفا 
للبريطاني ماكس موزل���ي. وتفوق تود )63 عاما( على 
منافس���ه الفنلندي اري فاتانن خالل اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي، وكان موزلي يرأس االحتاد الدولي منذ 

عام 1993.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة العاشرة(

شو سبورت 2:451ولڤرهامبتون � استون ڤيال
شو سبورت 51توتنهام � ستوك سيتي
شو كوميدي اكسترا5برمنغهام � سندرالند

شو مسلسالت اكسترا5بيرنلي � ويغان
شو شاشة5هال سيتي � بورتسموث

شو سبورت 7:301تشلسي � بالكبيرن

اسبانيا )المرحلة الثامنة(
اجلزيرة الرياضية + 75أتلتيكو مدريد � ريال مايوركا

اجلزيرة الرياضية + 92خيخون � ريال مدريد
اجلزيرة الرياضية + 112اشبيلية � اسبانيول

ايطاليا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية + 71سمبدوريا � بولونيا
اجلزيرة الرياضية + 9:451انترميالن � كاتانيا

ألمانيا )المرحلة العاشرة(
دبي الرياضية4:30بايرن ميونيخ � فرانكفورت

4:30هوفنهامي � نورمبرغ
4:30ماينتس � فرايبورغ

4:30بوروسيا مونشغالدباخ � كولن
4:30هانوڤر � شتوتغارت

فرنسا )المرحلة العاشرة(

الكويت الرياضية � 8بوردو � لومان
اجلزيرة الرياضية + 4

اجلزيرة الرياضية 81نيس � ليون
8سوشو � لوريان

8سانت اتيان � ڤالينسيان
8بولوني � موناكو
8غرونوبل � نانسي
الكويت الرياضية10رين � مونبيليه

الحسرة والحزن على وجه 
مهاجم ريال مدريد راوول بعد 

الخسارة من ميالن اإليطالي


