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ذك���رت صحيفة »ماركا« الرياضية االس���بانية ان النجم البرتغالي 36
كريس���تيانو رونالدو سيغيب ش���هرا اضافيا عن املالعب في صفوف 
فريق���ه ريال مدريد االس���باني بعد تعقيدات حصل���ت إثر اصابته في 

اربطة الكاحل.
 وكان النادي امللكي قد اعلن ان اصابة رونالدو لم تتحسن كما يجب، 
وان االخير سيخضع لفحص على يد طبيبه اخلاص اجلراح الهولندي 

نييك فان دييك الذي اجرى له عملية جراحية في يوليو عام 2008.

 رونالدو يغيب شهرًا إضافيًا على األقل
أعلن االحتاد السويدي لكرة القدم أن إيريك هامرين سيتولى تدريب 
املنتخب السويدي. وسيواصل هامرين عمله مع نادي روزنبرغ النرويجي 
حتى 31 أغسطس 2010 وبعدها سيتولى رسميا تدريب املنتخب السويدي 
بشكل متفرغ.  وسيختار هامرين )52 عاما( في وقت الحق قائمة املنتخب 
السويدي الذي يستعد ملالقاة نظيره اإليطالي في 18 اجلاري. وقال هامرين 
»أن أتولى تدريب منتخب ب����الدي كان أحد أحالمي الكبرى، معربا عن 

امتنانه لنادي روزنبرغ الذي وافق على قيامه بهذه اخلطوة«.

هامرين مدربًا للسويد أيضًا

عالميةمتفرقات

 يلتقي باير ليڤركوزن املتصدر مع اينتراخت فرانكفورت 
اليوم في افتتاح املرحلة ال� 12 من الدوري االملاني لكرة القدم.

فاز وس��ت هام على اس��تون ڤيال 2-1 في مباراة مؤجلة من 
املرحل��ة الثانية من الدوري االجنليزي لكرة القدم، وس��جل مارك 
نوب��ل )45 من ركلة جزاء( وزافون هاينز )90( هدفي وس��ت هام، 

واشلي يونغ )52( هدف استون ڤيال.
فازت تشيلي على پاراغواي 2-1 في مباراة دولية ودية 
اقيمت بينهما في تالكاهوانو )جنوب تشيلي(.  وسجل غونزاليز 
)72( وباريديس )90( هدفي تش����يلي، وكاب����رال )69( هدف 

پاراغواي.
اعلن مدرب منتخب البوسنة لكرة القدم الكرواتي ميروسالف 
بالزيفيتش تشكيلة من 26 العبا ملواجهة البرتغال في 14 و18 اجلاري 
في لشبونة وزينيتشا على التوالي ضمن امللحق االوروبي املؤهل 
الى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، وقال بالزيفيتش 
في مؤمتر صحافي »الضغط كبير علينا وتطلعات اجلمهور البوسني 

كبيرة ويجب ان نعمل على عدم تخييب امالهم«.
ذكرت صحيفة تايلندية ان منتخبات الس����ويد وپولندا 
والدمنارك ستش����ارك في بطولة كأس ملك تايلند لكرة القدم 
املقررة مطلع العام املقبل باالضافة الى منتخب البلد املضيف، 
ونقلت صحيفة »بانكوك بوست« عن رئيس االحتاد التايلندي 
لكرة القدم وراوي ماكودي قوله ان البطولة السنوية التي تقام 
بنظام الدوري من دور واحد ستقام خالل الفترة من 17 الى 23 

يناير املقبل.
خالف املدير االداري لفريق رينو الفرنسي املشارك في بطولة 
العالم لس��باقات الفورموال واحد جان فرانس��وا كوبيه التكهنات 
بانس��حاب فريقه من بطولة العالم، وكشف انه متت املوافقة على 
ميزانية عام 2010، وان فريقه سيخوض غمار املوسم املقبل، واجتمع 
مجلس ادارة رينو في باريس استثنائيا ما ظهر كأنها خطوة الحقة 
النسحاب فريق تويوتا الياباني من عالم الفئة األولى وذلك بسبب 

األزمة املالية العاملية.
تعملق النجم كوبي براينت وس����جل 41 نقطة في س����لة 
هيوس����ن روكتس ليقود حامل اللقب لوس اجنيليس ليكرز 
الى فوزه الثان����ي على التوالي بعد متديد الوقت 103-102 في 
أقوى مباريات الدوري األميركي للمحترفني لكرة السلة، وأحلق 
أورالندو ماجيك اخلس����ارة األولى بفينيكس صنز بعد أربعة 
انتصارات، بفوزه عليه 122-100، وفاز بوسطن سلتيكس على 
مضيفه مينيس����وتا متبروولف����ز 92-90، وميامي هيت فوزا 
مضيفه واش����نطن ويزاردز 93-89، وتورونتو رابتورز على 
ديترويت بيستونز 110-99، ودنفر ناغتس على نيوجيرزي 
نيتس 122-94، وإنديانا بيسرز على نيويورك نيكس 89-101، 
ونيو أورلينز هورنتس على داالس مافريكس 117-104، وأتالنتا 
هوكس على س����اكرامنتو كينغز 113-105، وغولدن س����تايت 

ووريرز على ممفيس غريزليز 105-113.

العبو األندية اإلسبانية  يهددون باإلضراب

باريرا عاد إلى جنوب أفريقيا

هددت رابطة الالعبني احملترفني في اسبانيا باللجوء الى االضراب 
بسبب مشروع برملاني يقضي بالغاء االمتيازات الضريبية للنجوم 
االجانب االفضل رواتب، وبالتالي يحوم الشك حول اقامة املرحلة 
التاسعة من الدوري االسباني التي تتضمن لقاء دربي بني اتلتيكو 

مدريد وجاره ريال مدريد.
 مل����اذا هذا التهديد؟ ألن رابطة الالعب����ني احملترفني تريد ابداء 
اعتراضها الشديد على اتفاق سياسي اعلن بني احلزب االشتراكي 
احلاكم وأحزاب يس����ارية اخرى تهدف الى اجراء تعديالت على 
»قانون بيكام« الذي يسمح لالعبي كرة القدم االجانب بدفع ضرائب 
اق����ل من اي مواطن عادي يحص����ل على األجر ذاته، ما يجعل من 
الدوري االسباني جنة ضرائبية ألفضل جنوم الكرة العامليني امثال 
البرازيلي كاكا والبرتغالي كريس����تيانو رونالدو )ريال مدريد( 
والس����ويدي زالتان ابراهيموڤيتش )برشلونة( الذين قدموا الى 

»الليغا« هذا املوسم.
ودعت رابطة الالعبني احملترفني الى جمعية عمومية استثنائية 
اليوم »قد تتخذ فيها قرارا باالضراب املباشر في الدوري احمللي«، 
كم����ا قال نائب رئيس الرابطة خافيي����ر تيباس لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
واضاف »جميع االندية التي حتدثنا اليها موافقة على هذا االمر«. 
وستتأثر االندية االسبانية كثيرا بتعديل »قانون بيكام« املسمى 
باسم النجم االجنليزي ديڤيد بيكام الذي كان اول املستفيدين من 
ه����ذا االمتياز الضريبي ) 24% مقابل 43% للمواطنني االس����بان ( 

خالل تعاقده مع ريال مدريد عام 2003.

عاد البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا امس إلى جنوب أفريقيا 
ملزاول���ة مهام منصبه اجلديد كمدير فني ملنتخبها لكرة القدم 

الذي يعاني من هبوط شديد في املستوى.
و املالح���ظ ان وصول باريرا إلى مط���ار »أور تامبو« في 
جوهانسبرغ، لم يلق أي ضجة جماهيرية كتلك التي أحاطت 
بوصوله في املرة األولى لتوليه تدريب منتخب البلد املضيف 
لبطولة كأس العالم 2010 في سبتمبر 2006. ففي املرة األولى 
اس���تقبل »امللك كارلوس« كما كان يطلق عليه آنذاك استقباال 
رسميا. وأعلن باريرا انه سيستدعي بيني مكارثي مجددا لصفوف 

املنتخب، من أجل إقامة املعسكر التدريبي في البرازيل.
وخالل مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، قال باريرا انه يود 
اصطحاب العبيه إلى أميركا اجلنوبية ولكنه حذر من أنه في 

حاجة إلى تعاون أندية العبيه.
وأوضح »اخلبرة في البرازيل ستكون قيمة للغاية، ولكننا 
س���نحتاج للحصول على موافقة املدربني في أندية الالعبني، 
إنه ليس جتمعا مسجال في أجندة االحتاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا«، إنهم ليسوا مجبورين على ترك الالعبني«.

بنيتيز: نتمنى أن تحدث معجزة

بابل: خائف من فقدان وظيفتي

فابريغاس: مازال علينا العمل

ساكي: مورينيو ظاهرة تدريبية

رينجرز يشكو من مشكالت لجمهوره

قال االس���باني رافاييل بنيتيز م���درب ليڤربول إنه يجب على 
فريقه الفوز على ديبريشيني في املباراة التالية »وبعدها نتمنى 
أن حتدث معجزة في آخر مباراة لنا، لقد حدثت لنا بعض املعجزات 

من قبل ومازلت أشعر باألمل«.

أوضح مدرب ش���توتغارت ماركوس بابل، أنه اتهم العبيه بني 
ش���وطي املباراة باخلوف، »الشخص الوحيد الذي لديه أي سبب 
للخوف هو أنا، إنني الشخص الذي سأفقد وظيفتي، وليس الالعبون 

وعليهم اللعب بناء على ذلك«.

أكد االس���باني سيس���ك فابريغاس قائد أرسنال أن فريقه »لن 
يحصل على راحة فقط بس���بب اقترابه من التأهل، لم نتأهل بعد، 
مازال علينا العمل، نزعتنا تفرض علينا محاولة الفوز في جميع 

املباريات املتبقية، سنفعل ذلك حتى لو تأهلنا بالفعل«.
وأضاف: »لقد استمتعنا جميعا باملباراة وهذا هو الشيء األهم 
في كرة القدم، ولكن ال يهم أن األمور تبدو جيدة، يجب علينا الفوز 

بشيء ما في النهاية، وبعدها سيكون موسما جيدا«.

اعتبر املدرب األس����طوري لنادي ميالن االيطالي أريغو ساكي ان 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب انتر ميالن هو »ظاهرة تدريبية«، 
وبفضل تكتيكه متك����ن الفريق االيطالي من قلب تأخره الى فوز مهم 
على دينامو كييڤ. وقال ساكي )63 عاما( ملوقع »ميدياسيت« االيطالي 
»أعتقد أن مورينيو صنع الفارق، ألن ما قام به لم نشاهده سابقا 
في ايطاليا«. وأضاف ساكي »لعب الدقائق األخيرة من املباراة بقلب 
دفاع واحد. خلق هذا بعض اللغط لكن ما نتج عنه لم نش����اهده 
سابقا على مالعب هذه البالد«، وتابع »يجب ان اسأل هل هو ظاهرة 

أم بإمكانه فعل ما يشاء في فريقه؟ أعتقد أنه ظاهرة«. 

سيتقدم نادي رينجرز االسكوتلندي باحتجاج لالحتاد االوروبي 
لك���رة القدم بعد أن ش���هدت مباراته خارج أرض���ه أمام يونيريا 

الروماني، مشكالت طالت بعض مشجعيه.
وحطم عدد من مشجعي رينجرز املقاعد واشتبكوا مع الشرطة 

داخل ستاد ستيوا اخلاص في الفريق الروماني.
وقال املدير التنفيذي لرينجرز مارتن بينز في بيان إن بعض 
مشجعي الفريق اشتكوا من تعرضهم لرذاذ الغاز املسيل للدموع 

ومعاملتهم بقسوة خالل املباراة.
وقال رينجرز إن املشاكل بدأت بعدما مت اقتياد جمهوره لدخول 
الستاد عبر بوابتني فقط بعدما كان االتفاق سابقا يقضي بتخصيص 

4 بوابات.

ڤان غال على حافة الهاوية
رغم الش����جاعة الت����ي يحاول 
املدرب الهولندي لويس ڤان غال 
إظهارها، كانت الهزمية التي مني 
بها فريقه بايرن ميونيخ األملاني 
أمام ضيفه بوردو الفرنس����ي 0 � 
2 في دوري أبط����ال أوروبا لكرة 
القدم، صدمة كبيرة لبايرن أكبر 
األندية األملانية وأكثرها جناحا في 

السنوات املاضية.
وكانت الهزمية هي الثانية فقط 
لبايرن بهدفني نظيفني على ملعبه 
في تاريخ مشاركاته بدوري األبطال، 
كما بددت هذه الهزمية بشكل كبير 
آمال الفريق في االس����تمرار بهذه 
البطول����ة خالل املوس����م احلالي، 
حيث أصبح قاب قوسني أو أدنى 
من اخل����روج املبكر م����ن دوري 
األبطال. وقال ڤان غال »لم نخرج 
بعد، مازالت لدينا فرصة ضئيلة« 
وذلك في محاولة منه لبث بعض 
التي لم تعد موجودة  الطمأنينة 

على االطالق.
الفوز  ب����وردو به����ذا  وضمن 
التأهل لل����دور الثاني، بينما ترك 
بايرن ليعاني ف����ي املركز الثالث 
باملجموعة األولى برصيد 4 نقاط 
من 4 مباري����ات، وبفارق 4 نقاط 
خلف يوڤنتوس اإليطالي صاحب 

املركز الثاني.
للف����وز في  ويحت����اج بايرن 
الباقيتني في املجموعة  مباراتيه 
أمام مكابي حيفا اإلس����رائيلي في 
ميوني����خ، وأم����ام يوڤنتوس في 
عقر داره مبدينة تورينو، ولكن 
ذلك لن يكون كافي����ا لتأهله إلى 
الدور الثاني، حيث يحتاج أيضا 
إلى مس����اعدة بوردو بالتعادل أو 
الفوز على يوڤنتوس في مباراتهما 

بفرنسا.
الدولي  واعترف مدافع بايرن 
فيلي����ب الم »األمل م����ازال قائما 
ولكن م����ن الصعب أن نصدق أن 

ذلك سيحدث«.
الدور  وفشل بايرن في عبور 

األول لدوري األبطال مرة واحدة 
س����ابقا، وكانت في عام 2002 مما 
يثير عالمات االستفهام في مواجهة 
ڤان غال، ليس فقط ألن النادي أقال 
املدرب يورغن كلينسمان من تدريب 
الفريق قبل 6 شهور على الرغم من 
وصوله بالفريق إلى الدور الثاني 

في البطولة األوروبية.
ولكن ألن نتائج الفريق ساءت 
أيضا حتت قيادة ڤان غال منذ توليه 
مس����ؤولية الفريق في صيف هذا 
العام، رغم املساندة والتأييد املستمر 
من كارل هاينتس رومينيغيه نائب 
رئيس النادي وأولي هونيس مدير 
النادي، وجتديد الثقة في هذا املدرب 
أكثر من مرة. وسيكون االختبار 
التالي لڤان غال م����ع الفريق في 

مواجهة شالكه بالدوري األملاني 
غدا السبت، ويحتل شالكه املركز 
أمام بايرن  الرابع بفارق نقطتني 
صاحب املركز الس����ادس وبفارق 
نقطتني فقط خلف باير ليڤركوزن 
املتصدر. وما ينذر بالشؤم أيضا 
أن ش����الكه كان آخر فريق يحقق 
الفوز على بايرن في عقر داره في 
أبريل املاض����ي 1 � 0. ومن املؤكد 
أن فيليكس ماغ����ات املدير الفني 
الس����ابق لبايرن واحلالي لشالكه 
سيبلغ العبيه بأن معنويات بايرن 
في أدنى مستوياتها، بعدما اعترف 
املدير الفني لبوردو لوران بالن ان 
هذه املعنويات املنخفضة لبايرن 
كانت من أهم العوامل التي ساعدته 
في حتقيق الفوز. وقال بالن مدافع 

املنتخب الفرنسي سابقا »الحظنا أن 
ثقة العبي بايرن بأنفسهم ضعيفة 
وجنحنا في استغالل ذلك«. وأشار 
ڤان غال إلى أن السبب في البداية 
الهزيلة لفريقه هذا املوسم وسوء 
النتائج، هو غياب العب خط الوسط 
الفرنسي فرانك ريبيري وافتقاد 
الهولن����دي آريني روب����ن للياقته 
بعد إصابته في الركبة. وقال ڤان 
غال »نعلم أننا نفتقد القدرة على 
االبتكار، لم نكن جيدين بالشكل 
الذي يطرح  الكافي«. والس����ؤال 
نفس����ه بقوة حاليا هو ما إذا كان 
رومينيغيه وهونيس سيواصالن 
التزام الصمت إذا نال الفريق هزمية 
أمام ش����الكه  جديدة على ملعبه 

ومدربه السابق ماغات.

 )رويترز(البرازيلي لوسيو مدافع إنتر ميالن ينطلق بالكرة ومهاجم دينامو كييڤ أرتيم ميلفسكي طائرا في الهواء

)رويترز(مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال يخفي وجهه بعد اخلسارة أمام بوردو 

الدقائق األخيرة أضعفت أمل ليڤربول وأحيت طموح إنتر ميالن
بلغ ليون الفرنسي واشبيلية 
االسباني الدور الثاني من دوري 
ابط����ال اوروبا لكرة القدم بتعادل 
االول مع ضيفه ليڤربول االجنليزي 
1 - 1، والثاني مع ضيفه شتوتغارت 
االملاني بالنتيجة ذاتها في اجلولة 

الرابعة.
واقترب ارسنال االجنليزي من 
الدور الثاني بف����وزه الكبير على 
 ضيف����ه ايه.زد الكم����ار الهولندي
4 - 1، وف����ك انتر ميالن االيطالي 
نحس التعادالت بفوزه الثمني على 
مضيفه دينامو كييڤ االوكراني 
2 - 1 معززا طموحه بالتأهل، فيما 
ضعف امل ليڤربول في التأهل الى 
الدور ثمن النهائي بعد الفوز الكبير 
الذي حققه فيورنتينا االيطالي على 

ديبرينش املجري 5 - 2.
وحلق ليون واشبيلية باندية 
مان يونايتد وتشلسي االجنليزيني 
وبوردو الفرنسي وبورتو البرتغالي. 
ففي املباراة االولى، فشل ليڤربول 
في الثأر خلسارته امام ليون 1 - 2 
قبل اسبوعني وسقط في فخ التعادل 
االيجابي 1 - 1 والذي منح البطاقة 
االولى ف����ي املجموعة الى الفريق 
الفرنسي، فيما تعقدت مهمة الفريق 
االجنليزي الذي باتت حظوظه في 
التأهل ال����ى الدور الثاني ضعيفة 
وقد تنعدم نهائي����ا في حال فوز 
فيورنتينا على ليون في اجلولة 

اخلامسة.
وكان ليڤربول مطالبا بالفوز 
النع����اش آمال����ه ف����ي التأهل الى 
املس����ابقة التي نال لقبها 5 مرات، 
وكان في طريقه الى الثأر خلسارته 
ذهابا عندما تقدم بهدف للهولندي 
راين بابل في الدقيقة 83، بيد ان 
االرجنتين����ي ليس����اندرو لوبيز 
اقتنص هدف التعادل في الدقيقة 

االخيرة.
 وف����ي املجموع����ة ذاتها، تابع 
فيورنتينا زحفه نحو الدور الثاني 
بفوزه الكبير على ضيفه ديبريشن 
5 - 2. ورف����ع فيورنتينا رصيده 
الى 9 نقاط. وضمن اشبيلية تأهله 
الى الدور الثاني بتعادله مع ضيفه 
شتوتغارت بهدف خليسوس ناڤاس 
اثر تلقيه متري����رة داخل املنطقة 
فانفرد باحلارس االملاني وتابعها 
بيمناه بسهولة داخل املرمى )14(، 
مقاب����ل هدف للصرب����ي زدرافكو 

كوزمانوڤيتش )79(.
اونيري����ا  تع����ادل  وس����اهم 
اورزيتشني الروماني مع رينجرز 
االسكوتلندي 1 - 1 في تأهل الفريق 
االسباني، وسجل اونوفراس )88( 
هدف اونيريا اورزيتش����ني، ولي 

ماكلوتش )78( هدف رينجرز.
وعلى ستاد »االمارات« في لندن، 
حقق ارس����نال االهم بتغلبه على 
ضيفه ايه.زد الكمار 4 - 1 واقترب 
بنسبة كبيرة من حجز بطاقته الى 
الدور الثاني للمرة العاشرة على 
التوالي. وعوض ارس����نال اهداره 
للفوز قبل اس����بوعني في هولندا 
عندما تق����دم بهدف وحيد قبل ان 
تستقبل شباكه هدف التعادل في 
الوقت بدل الضائع. وضغط ارسنال 
من����ذ البداية وجنح ف����ي ترجمة 
سيطرته الى هدف في الدقيقة 25 
عندما تلقى قائده الدولي االسباني 
فرانشيسك فابريغاس كرة في اجلهة 
اليس����رى فتالعب بأحد املدافعني 
قبل ان يسددها زاحفة من خارج 

مي����الن  واملونتينيغ����ري   )31(
يوڤانوڤيتش )88(.

آماله  وانعش س����تاندار لياج 
في املنافسة على البطاقة الثانية 
بعدما رفع رصي����ده الى 4 نقاط 
بفارق املواجهات املباش����رة امام 

اوملبياكوس.

تعثر برشلونة

وفي املجموعة السادسة، فشل 
برشلونة االس����باني حامل اللقب 
املوسم املاضي في الثأر خلسارته 
على ارضه امام روبني كازان الروسي 
في اجلولة املاضية، فاكتفى بالتعادل 

السلبي معه.
وكان الفريق الروس����ي الذي 
يشارك في املسابقة للمرة االولى 

البرازيلي جوليو سيزار )21(.
وهو الهدف ال� 15 لشفتشنكو 
في مرمى انتر ميالن بعدما كان هز 
شباكه 14 مرة عندما كان يلعب في 

صفوف ميالن.
لكن انتر ميالن قلب الطاولة على 
اصحاب االرض في الدقائق االربع 
التعادل عبر  االخيرة حيث ادرك 
االرجنتيني دييغو ميليتو )86( ثم 
سجل هدف الفوز بواسطة الهولندي 

ويسلي سنايدر )89(.
وعزز انتر ميالن حظوظه في 
التأهل الى الدور الثاني بعدما انتزع 
الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة 
واحدة امام روبني كازان وبرشلونة، 
فيما يحت����ل دينامو كييڤ املركز 

االخير برصيد 4 نقاط.

املنطقة في الزاوية اليمنى للحارس 
الهولندي. وتابع ارسنال سيطرته 
وجنح ف����ي اضافة هدف ثان عبر 
مهاجمه الفرنس����ي سمير نصري 
)43(. وعزز فابريغاس تقدم ارسنال 
به����دف ثالث في الش����وط الثاني 
وحتديدا في الدقيقة 53، وأضاف 
الفرنسي ابو ديابي هدفا رابعا في 
الدقيقة 72، قبل ان يسجل جيرمان 
لينز هدف الشرف للضيوف في 

الدقيقة 82.
وف����ي املجموع����ة ذاته����ا، ثأر 
ستاندار لياج البلجيكي خلسارته 
ام����ام اوملبياكوس اليوناني 1 - 2 
قبل اسبوعني وتغلب عليه بهدفني 
نظيف����ني س����جلهما الكونغولي 
الدميوقراطي ديوميرسي مبوكاني 

ف����ي تاريخه ق����د حق����ق مفاجأة 
مدوية في اجلولة املاضية بفوزه 
على برشلونة في عقر دار االخير 
ملعب »نوكامب« 2 - 1. واقيمت 
املباراة في اجواء شديدة البرودة 
حيث كانت احلرارة حلظة انطالق 
املباراة 7 درجات حتت الصفر. وفي 
املجموعة ذاتها، فك انتر ميالن نحس 
التعادالت التي حققها في اجلوالت 
الثالث االولى وانتزع فوزا ثمينا من 
مضيفه دينامو كييڤ بعدما قلب 
تخلف����ه 0 - 1 الى انتصار 2 - 1. 
وكان دينامو كييڤ في طريقه الى 
الفوز على االنت����ر بهدف للدولي 
اندري شفتشنكو عندما تلقى كرة 
هيأها لنفسه وسددها ساقطة من 
خارج املنطقة عانقت شباك احلارس 

ليون وإشبيلية إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا وأرسنال اقترب


