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اعلن جنم كرة القدم البرازيلي رونالدو انه س���يعتزل اللعب نهائيا العام املقبل، 50
وقال رونالدو )33 عاما( العب كورينثيانز، في مؤمتر صحافي انه سيواصل متثيل 
كورينثيانز بعد اعتزاله لكن كسفير له. وقال رونالدو »لقد جددت عقدي ملدة عامني 
وستكونان االخيرتني في مسيرتي االحترافية.سأعطي كل ما في وسعي وأمتنى ان 
استمتع في هذين العامني وان احقق انتصارات كبيرة«. ولم يخف رونالدو املتوج 
بكأس العالم عامي 1994 و2002، طموحه في عودته الى صفوف املنتخب البرازيلي 

واملشاركة معه في نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا الصيف املقبل.

ف���رض االحتاد االجنليزي لكرة القدم غرامة مالية بقيمة 2840 يورو على مدرب 
س���ندرالند س���تيف بروس النتقاده احلكم اندريه مارينر في املباراة التي خسرها 

فريقه امام مانشستر سيتي 3-4 في ديسمبر املاضي.
وكان بروس اعلن ان البطاقة احلمراء التي حصل عليها مدافع فريقه مايكل تورنر 
بضربه بالكوع العب وس���ط مانشستر س���يتي الدولي غاريث باري خالل منافسة 
على كرة عالية، كانت »فاحشة« ووصفها ب� »املزحة« وب� »االهانة«، ورفض االحتاد 

االجنليزي ايضا استئناف سندرالند عقب طرد تورنر.

تغريم مدرب سندرالند  رونالدو يعتزل نهائيًا العام المقبل

 مورينيو وجهًا لوجه أمام تشلسي في معركة »سان سيرو«
»لوجنيكي« يحتضن موقعة سسكا موسكو وإشبيلية في دور الـ 16 ألبطال أوروبا

مدرب انترميالن البرتغالي جوزيه مورينيو يعد بتكبيل تشلسي

)أ.پ( العب ڤالنسيا انغل ديالبرت يعرقل نيكوالس الديسالو 

العب تشلسي فرانك المبارد عليه مسؤولية كبيرة لوقف املّد االيطالي اليوم

إيقاف مورينيو 3 مباريات
قرر القاضي الرياضي في االتحاد االيطالي 
لكرة القدم ايقاف مدرب انتر ميالن حامل 
اللقب والمتصدر البرتغالي جوزيه مورينيو 
3 مباريات مع غرامة مالية بقيمة 40 الف 
يورو لش���تمه طاقم تحكيم مباراة فريقه 
مع سمبدوريا )0-0( في افتتاح المرحلة 
الخامسة والعشرين.ووجهت اتهامات كثيرة 
الى موريني���و ابرزها »احتجاجه بغالظة 
مرات عدة على الحكم خصوصا عندما توجه 
الى الجمهور والكاميرات بيدين مقيدتين« 
باالضافة الى قيامه »عقب نهاية الش���وط 

االول بشتم الحكم ومساعديه في الطريق 
المؤدية الى غرف المالبس«. 

ولم يدل مورينيو والعبو انتر ميالن 
بأي تصريحات عقب المباراة.

وليست هي المرة االولى التي يتم فيها 
ايقاف مورينيو من قبل لجنة االنضباط 
التابعة لالتحاد االيطالي. وبحسب وسائل 
االعالم االيطالية فان مورينيو كان يشير 
من خالل حرك���ة يدي���ه المقيدتين »الى 
انه اذا رغبتم في خس���ارة فريقي فعليكم 

اعتقالي«.

ويحلق انتر ميالن في بطولة 
ايطاليا، اذ هيمن على مس����ابقة 
الدوري في السنوات األخيرة وهو 
يتص����در الترتيب حاليا بفارق 5 
نقاط عن روم����ا، رغم تعثره في 
امام  مبارياته االخيرة خصوصا 
س����مبدوريا حيث بالغ مورينيو 
باعتراضاته على قرارات احلكام.

من جهته، يتصدر تشلس����ي 
ترتيب ال����دوري االجنليزي رغم 
املنافسة الضارية مع مان يونايتد 

حامل اللقب وأرسنال اللندني.
واعتبرت مصادر داخل النادي 
اللومب����اردي ان ح����ارس املرمى 
البرازيلي جوليو سيزار سيكون 
جاهزا للقاء بعد تعرضه حلادث 

سير االحد املاضي.
وكان انتر ميالن تأهل الى الدور 
الثاني بحلوله ثانيا في املجموعة 
اخلامسة التي تصدرها برشلونة 
االس����باني حامل اللقب، في حني 
هيمن تشلس����ي عل����ى املجموعة 
الت����ي ضم����ت بورتو  الرابع����ة 
البرتغالي، اتلتيكو مدريد االسباني 
وأبويل نيقوسيا القبرصي وتأهل 

دون خسارة.

سسكا ـ اشبيلية

وفي مباراة ثانية، يس����تقبل 
سسكا موسكو بطل روسيا اشبيلية 
االسباني على ستاد لوجنيكي في 

العاصمة موسكو.
وأقام »اجليش األحمر« معسكرا 
ف����ي بيليم التركية ج����راء تراكم 
الثلوج في العاصمة موسكو، علما 
بان الدوري الروس����ي اليزال في 
عطلته الشتوية ويعاود نشاطه 

في مارس املقبل.
وعانى سسكا االسبوع املاضي 
في معسكره خسارة كبيرة صفر-

3 امام دنيروبتروفسك االوكراني 
في مباراة ودية، لكن املدرب ليونيد 
سلوتس���كي ق���ال ان النتيجة ال 
تخيفه: »الف���وز في مباراة ودية 
كهذه قد يلعب دورا سلبيا أكثر من 
اخلسارة« واعتبر ان قلة املباريات 
تقلقه أكثر، اذ ان مباراته الرسمية 
االخيرة كانت في ديسمبر املاضي 

امام بشكطاش التركي.
ويحوم الش���ك حول مشاركة 
الدول���ي آالن  الوس���ط  الع���ب 
دزاغويي���ف )19 عاما( الصابته 

في ركبته.
من جهته، عانى اشبيلية في 
التغل����ب على ماي����وركا 3-1 في 
بطولة اسبانيا وأحلق مبضيفه 
اخلس����ارة االولى على ارضه هذا 
الرابع في  املركز  املوسم، ليحتل 
الترتيب خلف برش����لونة، ريال 

مدريد وڤالنسيا.

تتجه االنظار 
الى ستاد »سان 
س����يرو«  في 
انتر  مواجهة 
ميالن االيط�الي 
ت�شلس����ي  و
االجنلي����زي 
ضم����ن ذه����اب الدور ال����� 16 من 
مس����ابقة دوري ابطال اوروبا في 
كرة الق����دم اليوم، الى البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب انتر ميالن 
احلالي الذي قاد سفينة تشلسي 
نحو النج����اح في منتصف العقد 
احلالي. وستكون املرة االولى التي 
يواجه فيها مورينيو »املميز« فريقه 
السابق بعد تركه ملعب »ستامفورد 

بريدج« في سبتمبر 2007.
وعاش مورينيو ثالثة أعوام 
جميلة في العاصمة لندن، ليصبح 
النادي  ف����ي تاريخ  أجنح مدرب 
األزرق، محرزا لقب الدوري مرتني، 
كأس اجنلترا وكأس رابطة االندية 
مرتني، كما قاد الفريق الى نصف 

نهائي دوري ابطال اوروبا.
الفرصة  ولم يفوت مورينيو 
واستمر في تصريحاته االستفزازية 
عندما اعتبر ان فريق تشلس����ي 
احلالي من صن����ع يديه، واعتبر 
مدرب بورتو السابق ان تشكيلة 
تشلس����ي احلالية تخسر الكثير 

من املباريات.
وف����ي ثالثة مواس����م أمضاها 
مع تشلسي، خس����ر مورينيو 9 
مباريات اي مبعدل 3 مباريات في 
املوس����م الواحد في الدوري، في 
حني خسر حتى اآلن حتت اشراف 
املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي 

4 مرات.
وقال مورينيو: »بطولة اجنلترا 
ليست س����هلة، فكل مباراة بحد 
ذاتها صعبة. لك����ن عندما يكون 
الفريق قوي����ا، قويا، قويا، قويا، 
قويا، ال يخسر الكثير من املباريات 
والنق����اط«، متناس����يا ان فريقه 
خس����ر 5 مرات عندما احرز لقب 

عام 2006.
الذي واجه  ورد أنش����يلوتي 
مورينيو املوس����م املاضي عندما 
كان مدربا جلاره ميالن: »اعتقد ان 
تشلسي قدم موسما رائعا حتى بعد 
رحيله )مورينيو( ألن أفرام غرانت 
قام بعمل جيد وتأهل الى نهائي 
دوري االبطال. نعم مورينيو قام 

بعمل جيد واآلخرون كذلك«.
وقال العب وس����ط تشلس����ي 
البرتغالي ديكو الذي اشرف عليه 
مورينيو ف����ي بورتو: »مورينيو 
مدهش في طريقة حتليله اخلصم 
وف����ي اختي����اره طريق����ة اللعب 

أمامه«.

الى  الفريق االندلسي  وسافر 
البرازيلي  موسكو دون مهاجمه 
لويس فابيانو وجناحه اخلطير 
دييغو كابيل بسبب االصابة، لكن 
مع املهاجم املالي فريدريك كانوتيه 

الذي استعاد لياقته.
وقال رئيس اشبيلية خوسيه 
ماريا دل نيدو لالعبيه: »اذا بلغنا 
ربع النهائي يكون موسمنا ايجابيا. 
يجب ان نتذكر ان الطقس أصقع 
في موسكو، وهو أمر جديد علينا 
لذا يجب التأقلم سريعا مع درجة 

احلرارة«.
وتأهل سسكا الى الدور الثاني 
بحلوله ثانيا خلف مان يونايتد 
االجنليزي في املجموعة الثانية، 
في حني تصدر اشبيلية املجموعة 
السابعة محققا اربعة انتصارات 

من 6 مباريات.

ڤالنسيا تخطى خيتافي بصعوبة.. ومواجهات عادية في كأس إنجلترا

ميالن يتحدى فيورنتينا في مباراة مؤجلة 
وهز الشباك.

وق���ال جيالردينو »كان 
جيدا أن أسجل مجددا ونحقق 
الفوز.. فزن���ا بمباراة مهمة 
للغاية بعد مسيرة سيئة فيما 
يتعلق بالنتائج وليس األداء. 
كنا بحاجة للنقاط الثالث«.

ويعاني أليساندرو سانتانا 
مدافع فيورنتينا وزميله العب 
خ���ط الوس���ط األرجنتيني 
ألبرتو سانتانا من اإلصابة 
ولكن برانديللي سيستعيد 
ألعاب  جهود نجمه وصانع 
الفريق كريستيانو زانيتي.

كما يلتقي أودينيزي وكالياري 
في مباراة مؤجلة بينهما من 

نفس المرحلة.

إسبانيا 

عزز ڤالنسيا موقعه في 
المركز الثالث بفوزه الصعب 
على خيتافي 2-1 في ختام 
المرحلة الثالثة والعشرين من 
الدوري االسباني لكرة القدم. 
ويدين ڤالنس���يا بفوزه الى 
نجمه الدولي دافيد فيا الذي 
سجل الهدفين في الدقيقتين 
39 و52 رافع���ا رصيده الى 
18 هدفا في ص���دارة الئحة 

الهدافين.

كأس إنجلترا

اليوم ف���ي دور  يلع���ب 
ال� 16 كأس انجلترا س���توك 
سيتي مع مانشستر سيتي، 
ووست بروفيش ألبيون مع 
ريدينغ، وأس���تون فيال مع 
كريستال باالس، وتوتنهام 

مع بولتون.

الشباك ولكنه نجح أخيرا بعد 
أربع هزائم وتعادل وحيد في 
تحقيق الفوز 1-2 على ليفورنو 
في مباراة شهدت طرد أحد العبي 

ليفورنو.

ألبرتو جيالردينو  وسجل 
الس����ابق هدف  مهاجم ميالن 
الفوز لفيورنتينا في ش���باك 
ليفورنو لينهي بذلك فترة كبيرة 
فشل خاللها في تسجيل األهداف 

بيليه ينتقد غروندونا ويطالب بـ 5 حكام 
انتقد االس���طورة البرازيلية بيليه رئيس االحتاد االرجنتيني 
لكرة القدم خوليو غروندونا وحمله مس���ؤولية املسيرة الصعبة 
لالرجنتني ف���ي تصفيات كأس العالم 2010 بع���د وصول دييغو 

مارادونا الى منصب املدرب.
وقال بيليه في مؤمتر صحافي في مكسيكو خالل الترويج لكأس 
ليبرتادوريس: »اجلدل الدائر حول التأهل ليس خطأ مارادونا. انها 
املرة االولى التي يدرب فيها. انه خطأ غروندونا«، واعتبر بيليه )70 
عاما( بطل العالم 3 مرات مع البرازيل أعوام 1958، 1962 و1970 انه 
رغم الصعوبات التي القاها مارادونا، يرشح االرجنتني للمنافسة 
على اللقب مع البرازيل واسبانيا: »من اوروبا هناك اسبانيا حاملة 
اللق���ب القاري، ومن أميركا اعتق���د ان البرازيل متلك فريقا قويا، 

باالضافة الى االرجنتني، انها منتخبات متلك ثقافة الفوز«.
وأض���اف بيليه انه على االحتاد الدولي للعبة اعتماد خمس���ة 
حكام في كأس العالم لتفادي األخطاء الفاضحة، ومن بينها هدف 
مارادونا اليدوي في ربع نهائي مونديال 1986 أمام اجنلترا، ورأى 
ان بيلي���ه انه يجب وضع حكم���ني اضافيني خلف خط كل مرمى، 
لكنه رفض فكرة استخدام الڤيديو للتأكد من صحة قرارات احلكام 

ألنه يبطئ اللعب.

 ألمانيا تسرق األضواء في أولمبياد ڤانكوڤر 
سرقت أملانيا االضواء في اليوم العاشر من دورة االلعاب االوملبية 
الشتوية املقامة في مدينة ڤانكوڤر الكندية باحرازها ذهبية وفضيتني 
من أصل أربع مسابقات، لتنتزع صدارة ترتيب امليداليات من الواليات 
املتحدة، وباالنسحاب املفاجئ ملاغدالينا نوينر في مسابقة البياتلون، 
ورفع����ت املانيا رصيده����ا الى 7 ذهبيات، 9 فضي����ات و6 برونزيات 
متقدمة على الواليات املتحدة بفارق بس����يط )7 ذهبيات، 8 فضيات 
و10 برونزيات(، وتألقت سيدات أملانيا في تزلج العمق، وأحرز رجالها 
فضية املسابقة، كما أحرز فريق القفز فضية املسابقة عن منصة كبيرة 
خلف النمسا القوية. وكان الفتا انسحاب العبة البياتلون ماغدالينا 
نوين����ر صاحبة ذهبيتني وفضية حتى االن، مهدرة فرصة ان تصبح 

أكثر رياضية أملانية متوجة في االلعاب االوملبية الشتوية.
وفي الهوكي على اجلليد لدى الس����يدات، سيجمع نهائي املسابقة 
غدا اخلميس كندا حاملة اللقب مع الواليات املتحدة، بعد فوز االولى 
عل����ى فنلندا 5-0 وثأر الثانية من الس����ويد 9-1 بعدما أخرجتها من 

نصف نهائي تورينو 2006.

 أول فوز ألتالنتا في يوتا
NBA منذ 1993 في الـ

تخطى أتالنتا هوكس وصيف مجموعة اجلنوب الشرقي مضيفه 
يوتا جاز وصيف مجموعة الش���مال الغرب���ي بصعوبة 100-105 
على ملعب »اينرجي سولوش���ونز أالينا« في سولت اليك سيتي 
في دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.وسجل جو حونسون 
11 من نقاطه ال� 28 في الربع األخير ليقود اتالنتا الى الفوز االول 
على أرض يوتا منذ 17 عاما. وكان الفوز االخير التالنتا على أرض 
خصمه في 13 فبراير 1993 عندما سجل العمالق دومينيك ويلكنز 
43 نقط���ة وقاد هوكس للف���وز 121-112، وأضاف لهوكس جوش 
س���ميث 18 نقطة و9 متابعات وجمال كراوفورد 17 نقطة.وحقق 
داالس مافريكس فوزا سهال على ضيفه انديانا بيسرز 91-82 على 
ملعبه »اميريكان ايرالينز سنتر« في تكساس، وهو الفوز الرابع 
على التوالي لداالس عندما يكون العب االرتكاز براندون هايوود 
)2.13م( في تش���كيلته االساسية. وس���جل هايوود 13 نقطة و20 
متابعة و3 صدات مسيطرا على األجواء حتت سلة فريقه، وأضاف 
زميله االملاني ديرك نوفيتسكي 23 نقطة و7 متابعات، وقال هايوود 
)30 عاما( العب ويزاردز السابق، الذي أصبح أساسيا بعد اصابة 
اريك دامبيه في اصبعه: »ارتكب الفريقان الكثير من األخطاء لذلك 

سنحت لي عدة فرص كي التقط املتابعات حتت السلة«.

يمتلك ميالن فرصة جيدة 
ليصبح أقرب المنافسين النتر 
مي���الن على ص���دارة الدوري 
اإليطال���ي لكرة الق���دم وذلك 
من خ���الل الفوز على مضيفه 
فيورنتين���ا اليوم في المباراة 
المؤجل���ة بينهما من المرحلة 
السابعة من المسابقة وذلك منذ 

يناير الماضي.
وحقق مي���الن التعادل في 
مباراتين والف���وز في مثلهما 
وكان آخرهما على باري بهدفين 
نظيفين. وأصبح ميالن بحاجة 
إلى النقاط الثالث اليوم ليقلص 
الفارق مع جاره ومنافسه العنيد 
انتر حامل اللقب ومتصدر جدول 

المسابقة إلى أربع نقاط.
ويستطيع ميالن من خالل 
الفوز أن ينتزع المركز الثاني 
في جدول المسابقة بفارق نقطة 

واحدة أمام روما.
ولكن التغلب على فيورنتينا 
لن يكون أمرا س���هال للمدرب 
المدير  البرازيلي ليون���اردو 
الفني لميالن الذي تشاجر مع 
مالك النادي سلفيو بيرلسكوني 

رئيس الوزراء اإليطالي.
وما يضاعف من س���عادة 
ليوناردو أن مواطنه رونالدينيو 
نجم الفريق ظهر بمستوى طيب 
في اآلونة األخيرة وصنع هدفي 
الفريق في مباراة باري كما سجل 
البرازيلي اآلخر ألكسندر باتو 
الهدف الثاني بعدما سجل ماركو 

بوريللو الهدف األول.
وعانى فيورنتينا في اآلونة 
األخيرة على الرغم من تقديم 
كرة ق���دم جيدة حي���ث افتقد 
الفريق كثيرا للقدرة على هز 

عالميةمتفرقات

  أعلن نادي ريال سرقسطة االسباني لكرة القدم أن 
مهاجمه البرازيلي اويرثون هنريك دي سوزا رحل عن 
الفريق لالنضمام إلى صفوف بامليراس البرازيلي، في 

صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها املالية.
  ذكرت تقارير صحافية أن رجال لقي حتفه خالل مواجهات 
شارك فيها حوالي 200 من مثيري الشغب )هوليغانز( من 

جماهير فريقي بامليراس وساو باولو البرازيليني.
  رغم توقيع املنتخبات ال� 32 املشاركة في نهائيات 
كأس العال����م 2010 بجنوب أفريقيا، على بيان ملكافحة 
املنشطات، يساور القلق االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 

من الطب االفريقي الذي يعتمد على األعشاب.
  اعلنت العب��ة التنس الصربية ان��ا ايڤانوڤيتش على 
موقعها في ش��بكة االنترنت انها تعاقدت مع السويسري 
هاينز غونثاردت مدرب النجمة االملانية الس��ابقة شتيفي 

غراف.
  خرجت املجرية ميليندا تش����ينك والبيالروس����ية 
اولغا غوروفتس����وفا املصنفتان خامسة وثامنة على 
التوالي من الدور االول لدورة كواالملبور الدولية للتنس 
بخسارة االولى امام الصينية يان زي 6-3 و5-7 و7-6 
)5-7(، والثانية امام االسترالية اناستازيا روديونوفا 

4-6 و6-0 و7-5.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أبطال أوروبا

اجلزيرة الرياضية + 10:454إنتر ميالن � تشلسي
اجلزيرة الرياضية + 8:305سسكا موسكو � اشبيلية

إيطاليا  )مؤجلتان من المرحلة الـ 7(
اجلزيرة الرياضية + 8:301فيورنتينا � ميالن 
8:30أودينيزي � كالياري

كأس إنجلترا )دور الـ 16(
10:45ستوك � مانشستر سيتي
10:45وست بروميتش � ريدينغ
11أستون ڤيال � كريستال

11توتنهام � بولتون


