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رفض مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب 26
منتخب بالده اللتزامه مع »امللكي« مبررا ذلك بعدم وجود اتفاق 
شامل.  وكان رئيس االحتاد البرتغالي لكرة القدم جيلبرتو مادايل 
كش���ف ان ريال مدريد سمح ملدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
باالش���راف على تدريب منتخب بالده في مباراتيه املقبلتني في 

تصفيات كأس اوروبا 2012 ضد ايسلندا والدمنارك.
وكان ماداي���ل قام بزيارة مدريد ف���ي االيام االخيرة واجتمع 

مبورينيو ومسؤولي النادي امللكي، بعد قيام االحتاد البرتغالي 
بإقالة كارلوس كيروش من منصبه اثر سقوطه في فخ التعادل مع 
قبرص 4 � 4 على ارضه، ثم خسارته خارج ملعبه ضد النرويج 

0 � 1 في مستهل التصفيات مطلع الشهر اجلاري.
ونقلت صحيفة »ماركا« االسبانية عن مادايل قوله »لقد تصرف 
مسؤولو ريال مدريد بشكل ودي جدا مع طلبنا، يبقى القرار في 

يد مورينيو الذي يصب كل تركيزه حاليا على ريال مدريد«.

مورينيو: لن أدرب البرتغال

يوڤنتوس فّرط في الفوز أمام بوزنان »العنيد«
وانتصارات مدوية لليڤربول وبورتو وشتوتغارت في »يوروبا ليغ«

ريال مدريد لتسجيل الفوز األول خارج »سانتياغو برنابيو« بمواجهة سوسييداد

حققت فرق ليڤربول االجنليزي 
البرتغالي وشتوتغارت  وبورتو 
االملاني نتائج كبيرة في اجلولة 
االولى من مسابقة الدوري االوروبي 
)يوروبا ليغ( لك����رة القدم بفوز 
االول على ضيفه ستيوا بوخارست 
الروماني 4-1، والثاني على ضيفه 
رابيد ڤيينا النمسوي 3-0، والثالث 
بالنتيجة ذاتها على ضيفه يونغ 

بويز السويسري.
ف����ي املقابل افل����ت ايندهوفن 
الهولندي وبوروسيا دورمتوند 
االملاني من اخلسارة فتعادل االول 
مع ضيفه سمبدوريا االيطالي 1-1، 
وفاز الثاني على مضيفه كارباتي 
لفيف االوكراني 4-3، في حني لم 
يستطع اشبيلية االسباني جتنب 
الهزمية وسقط امام ضيفه باريس 

سان جرمان الفرنسي 1-0.
في املجموعة احلادية عشرة، 
فاجأ ليڤربول على ملعبه انفيلد 
وأمام أكثر م����ن 25 ألف متفرج، 
الفريق الروماني بهدف مبكر سجله 
جو كول املنتقل اليه هذا الصيف 
بعد اقل م����ن دقيقة على صافرة 
البداية بع����د ان تلقى كرة داخل 
املنطقة تابعها بيمناه في الشباك 
)1(. لم يهنأ املضيف بتقدمه طويال 
اذ أدرك الفريق الزائر التعادل عبر 
كريستيان تاناسي بتسديدة ميينية 

من داخل املنطقة أيضا )13(.
واثمر ضغط أصحاب األرض 
في بداية الشوط الثاني ركلة جزاء 
بعد ان عرقل اليوناني بانتيليس 
كابيتانوس مواطنه سوتيريوس 
كيرياكوس نفذها الفرنسي دافيد 
نغ����وغ بنج����اح مانح����ا التقدم 

من ركلة جزاء(.

خسارة قاسية لديبريشن

وفي املجموعة التاسعة، تعرض 
ديبريشن املجري خلسارة قاسية 
على يد ضيفه ميتاليست خاركيف 
االوكراني بخمسة اهداف نظيفة 
اباريس����يدا )24 و74(  الدم����ار 
وريبيرو كليتون كزافييه )34( 
والبرازيلي فينيسيوس فينينيو 
)77( وسيرجي فاليفاييف )90(.

وخسر ديبريشن جهود العبه 
بيتر كابات )43(. وتعادل ايندهوفن 
مع ضيفه سمبدوريا بهدف للمجري 
باالش دشودشاك )89( مقابل هدف 

لفابريتسيو كاتشاتوري )25(.
وفي املجموعة العاشرة، شهدت 
مب����اراة كارباتي لفيف االوكراني 
وضيف����ه بوروس����يا دورمتوند 
االملان����ي تقلب����ات مجنونة بدأت 
بتقدم الضي����وف بهدفني نظيفني 
عب����ر التركي نوري ش����اهني )13 
من ركلة جزاء( وماريو غوتسه 
)27(، ثم تخلفهم 2-3 بعد ان سجل 
صاحب األرض 3 أهداف متتالية 
عن طريق اوليه هولوديوك )43( 
وميخائيلو كوبولوفيتس )52( 

ودينيس كوجانوف )78(.
ومتك����ن االرجنتيني لوكاس 
باريوس من انقاذ دورمتوند من 
الهزمية ثم منحه الفوز بتسجيله 
الهدفني االخيرين في 3 دقائق )87 

و90(.
وخسر اشبيلية االسباني في 
عقر داره أمام باريس سان جرمان 
الفرنسي بهدف للبرازيلي نيني 

.)76(

اندرخل����ت البلجيكي أمام ضيفه 
زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
بهدف للمج����ري روالند يوهاش 
)66( مقابل 3 أهداف اللكس����ندر 
كيرجاك����وف )8 و33 و44(، في 
حني فاز ايك اثينا اليوناني على 
ضيفه هايدوك سبليت الكرواتي 
اه����داف للجزائري رفيق  بثالثة 
جبور )12( الذي اهدر ركلة جزاء 
)49( ونيكوس ليبريبولوس )65( 
واينياس����يو سكوكو )89( مقابل 
ايبريسيتش )29  هدف لسنيياد 

بويز السويس����ري بثالثة أهداف 
نظيفة سجلها الدولي االملاني من 
أصل برازيلي كاكاو )23 من ركلة 
جزاء( وكريستيان غنتنر )59( 
والتركي األصل س����ردرا تاسجي 
)90(، فيما تغلب خيتافي االسباني 
على ضيفه اودنس����ي الدمناركي 
بهدف����ني خلافيير اريزمندي )51( 
ومايس����تري بدرو ريوس )82( 
مقابل ه����دف خلافيير اريزمندي 
نفسه )44 خطأ في مرمى فريقه(.
وفي املجموعة الس����ابعة، خسر 

2004، ضيفه رابيد ڤيينا النمسوي 
الفرصة للدخول في أجواء اللقاء 
وهزمه بثالثية نظيفة تعاقب على 
تس����جيلها جورج رونالدو )26( 
والكولومبي رادامل غارسيا )66( 

وروبن ميكايل )79(.
وفي اسطنبول، فاز بشيكتاش 
التركي على ضيفه سسكا صوفيا 
البلغاري 1-0 سجله االملاني فابيان 
ارنس����ت )90(. وف����ي املجموعة 
الثامنة، حقق شتوتغارت االملاني 
فوزا صريح����ا على ضيفه يونغ 

لف�����ريقه )56(.
ودانت السيطرة كليا لليڤربول 
فاضاف البرازيلي لوكاس الهدف 
الثال����ث بقذيفة من نحو 25 مترا 
)81(، واختت����م نغ����وغ املهرجان 
باله����دف الرابع ف����ي الوقت بدل 
الضائع )90(. وفي املجموعة ذاتها، 
تعادل نابولي االيطالي سلبا مع 

ضيفه اوتريخت الهولندي.
وفي املجموعة الثانية عشرة، 
لم مينح بورتو البرتغالي، بطل 
مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 

العب بورتو مايكون روغ يحاول »تسكني« الكرة أمام اتدونوهي  )أ.پ(

عودة ڤالنسيا في فبراير
اعلن مان يونايتد وصيف بطل الدوري االجنليزي امس عن عودة 
جناحه االكوادوري انتونيو ڤالنس����يا الى املالعب متوقعة في نهاية 
فبراير املقبل. وكان ڤالنسيا اصيب بكسر في كاحله في املباراة التي 
تعادل فيها مان يونايتد مع رينجرز االس����كوتلندي صفر-صفر في 
دوري ابطال اوروبا، وقد خضع لعملية جراحية ناجحة بحسب مدربه 

اليكس فيرغسون.

يلتقي ضمن املرحلة اخلامسة من الدوري االجنليزي، توتنهام 
مع ولڤرهامبتون، وستوك سيتي مع وست هام، واستون ڤيال 
مع بولتون، وبالكبيرن مع فوالم، وايڤرتون مع نيوكاسل، وست 

بروميتش البيون مع برمنغهام.
إسبانيا

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو الى قيادة ريال مدريد الى 
اول فوز له خارج ملعبه هذا املوسم عندما يحل ضيفا على ريال 
سوسييداد الباسكي والذي لم يخسر في مباراتيه األولني، وذلك 
في املرحلة الثالثة من الدوري االسباني. ولم يدخل مرمى الفريق 
امللكي اي هدف حتى اآلن ما دفع باحلارس ايكر كاس���ياس الى 
القول مازحا »سئمت التواجد بني اخلشبات الثالث، لقد لعبنا 
بطريقة هجومية رائعة ف���ي مواجهة اياكس وجعلنا احلارس 
املناف���س جنم املباراة من خالل التصدي ألكثر من هدف أكيد«. 
وفي املباريات األخرى، يلعب اس���بانيول مع امليريا، ومايوركا 

مع اوساسونا، وسبورتينغ خيخون مع اتلتيك بلباو.
إيطاليا

ل���م يكن وضع ميالن الذي كان من اكثر الفرق نش���اطا في 
سوق االنتقاالت، افضل بكثير بعد سقوطه املفاجئ امام تشيزينا 
املتواض���ع 0-2، لكنه يأمل ان يعطي���ه الفوز الذي حققه على 
اوكس���ير الفرنس���ي )2-0 في دوري األبطال(، الدفع املعنوي 
الالزم من اج���ل تخطي عقبة ضيفه كاتانيا في املرحلة الثالثة 

من الدوري االيطالي. 
ويأمل »روسونيري« الذي يشرف عليه هذا املوسم ماسيميليانو 
اليغري، ان يتأل���ق مجددا مهاجمه اجلديد الس���ويدي زالتان 
ابراهيموڤيتش الذي كان اضاع ركلة جزاء امام تشيزينا لكنه 
عوض امام اوكسير وافتتح سجله التهديفي مع فريقه اجلديد 

بتسجيل هدفي املباراة.ويلعب فيورنتينا مع التسيو.
ألمانيا

تتوج���ه االنظار اليوم ال���ى مواجهة هوفنه���امي ومضيفه 
كايزرس���لوترن، فيما يس���عى بايرن ميونيخ حامل اللقب الى 
التعويض واطالق موس���مه من بوابة ضيف���ه كولن وذلك في 

املرحلة الرابعة من الدوري األملاني.
على ملعب »فريتز فالتر ش���تاديون«، يبحث هوفنهامي عن 
تأكيد نيته في تكرار سيناريو موسم 2008-2009 وفرض نفسه 
منذ البداية كأحد املرش���حني للمنافسة على اللقب في موسمه 
الثالث بني الكبار وذلك عندما يحل ضيفا على كايزرس���لوترن 
الذي كان مني في املرحلة الس���ابقة بهزميت���ه االولى على يد 
ماينتس )2-1( ما جعله يتراجع الى املركز اخلامس بعدما كان 

شريك الصدارة.
وكان هوفنهامي س���طر مفاجأة مميزة في موسمه االول بني 
اندية النخبة عندما تصدر الدوري لعدة مراحل خالل موس���م 
2008-2009 قبل ان يتراجع اداؤه في املراحل األخيرة ما سمح 

لڤولفسبورغ بان يتوج بطال.
وسجل هوفنهامي بقيادة مدربه رالف رانغنيك بداية مماثلة 
هذا املوس���م بعدما حقق ثالثة انتصارات متتالية على ڤيردر 
برمين )4-1( وسانت باولي )1-0( وشالكه )2-0( بفضل تألق 
الثنائي البوسني وداد ايبسيفيتش وسجاد صاحلوفيتش والغاني 
اسحاق فورساه، ليتصدر بالتالي الترتيب العام بفارق األهداف 
عن ماينتس، الفريق اآلخر الذي خرج بالعالمة الكاملة حتى اآلن. 
وستكون هذه املواجهة األولى بني هوفنهامي وكايزرسلوترن في 
دوري األضواء بعد ان لعبا معا في الدرجة الثانية خالل موسم 

2007-2008 وخرج االول فائزا ذهابا وإيابا 1-0 و0-2.
ويعود كايزرسلوترن الى دوري األضواء للمرة األولى منذ 
سقوطه الى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2005-2006، وهو 

يأم���ل ان يبقى بني الكبار واملنافس���ة على اللقب الذي توج به 
في مناسبتني سابقا عامي 1991 و1998، لكن مهمة فريق املدرب 
راينهادر ستامف الذي يعول على تألق الكرواتي سرديان الكيتش 
)أربعة أهداف حتى اآلن(، لن تكون سهلة بتاتا وستكون النقاط 
التي قد يحصل عليها في بداية املوسم قبل عودة الكبار الى سكة 

التنافس مصيرية الستمراره في دوري األضواء ملوسم آخر.
بدوره، سيكون شريك الصدارة ماينتس امام اختبار حقيقي 
ملعرفة قدراته على مقارعة الكبار عندما يحل ضيفا على ڤيردر 
برمين ال���ذي يبدو انه نفض عنه غبار هوفنهامي )1-4( بعدما 
تغل���ب على كولن )4-2( ثم انتزع التعادل من بايرن ميونيخ 
)0-0( في املرحلة السابقة، قبل ان يعود من بعيد ويحول تخلفه 
امام ضيفه توتنهام االجنليزي بهدفني نظيفني الى تعادل )2-
2(. ويسعى ماينتس الى فك عقدته امام فريق املدرب توماس 

شاف النه لم يفز على منافسه منذ 16 أكتوبر 2004 عندما 
تغلب عليه 1-2.

ويلتقي هانوڤر مع ڤولفسبورغ الباحث عن فوزه 
االول بعد ثالث هزائم متتالية يتواجه شتوتغارت 

مع بوروسيا مونشنغالدباخ.
جتدر االشارة الى ان هانوڤر فرط بفوز كان 
في متناوله في املرحلة السابقة عندما تقدم على 
باير ليڤركوزن بهدفني نظيفني رغم لعبه بعشرة 
العب���ني منذ الدقيقة 36، لكن���ه اكتفى في نهاية 

املطاف بالتعادل 2-2.
وعل���ى ملع���ب »اليانتس ارين���ا«، يأمل بايرن 

ميوني���خ ان يكون الفوز الذي حققه على روما 
االيطالي )2-0( في مسابقة دوري ابطال أوروبا، 
مبثابة اش���ارة انطالق موسمه الكروي احمللي 
بع���د البداية املتعثرة الت���ي حققها حتى اآلن 
بفوزه على ڤولفس���بورغ )2-1( ثم خسارته 
امام كايزرسلوترن )0-2( وتعادله مع برمين 

)0-0(. ويأمل الن���ادي الباڤاري ان ينجح في 
جتنب س���يناريو مواجهاته الثالث األخيرة مع 
ضيفه كولن، النه تعادل معه مرتني املوسم املاضي 
وخسر امامه في »اليانتس ارينا« خالل مرحلة 

اياب املوسم املاضي بنتيجة 2-1.
فرنسا

س���يكون مرس���يليا حامل اللقب امام فرصة 
اس���تعادة توازنه عندما يس���تقبل ارل افينيون 
متذيل الترتيب في املرحلة اخلامسة من الدوري 
الفرنسي. ولم تكن بداية حملة الفريق املتوسطي 
ومدربه ديديه ديشان جيدة على االطالق النه لم 
يذق الطعم الفوز سوى في مناسبة واحدة حتى 
اآلن من أصل س���ت مباريات، آخرها عندما سقط 
على ارضه امام سبارتاك موسكو الروسي )1-0( 

في مسابقة دوري ابطال أوروبا.
ويحتل مرس���يليا حاليا املركز الرابع عشر في 

الترتيب الذي يتصدره تولوز بفارق نقطة امام رين 
ونقطتني امام سانت اتيان. وال يبدو وضع ليون وبوردو 

واوكسير افضل بكثير من مرسيليا الن هذا الثالثي يقبع 
في املراكز 16 و17 و18 على التوالي. اما من ناحية فرق الطليعة، 
يلعب تولوز الذي مني في املرحلة السابقة بهزميته االولى هذا 
املوس���م على يد س���انت اتيان، مع ضيفه موناكو الذي تعادل 
حتى اآلن في اربع مباريات وفاز في واحدة، وسانت اتيان مع 

مونبلييه اخلامس.
وفي املباريات األخرى، يلتقي لوريان مع كاين، ونانسي مع 

برست، وسوشو مع نيس، وڤالنسيان مع لنس.

»يويفا« يحقق في تالعب »الباڤاري« 

وكالة ألمانية متورطة بتذاكر المونديال
 قام ممثلو ادعاء في أملانيا بتفتيش مكاتب وكالة لبيع التذاكر في 
اطار التحقيق حول كيفية حتويل عش����رات اآلالف من تذاكر بطولة 

كأس العالم 2006 لكرة القدم الى السوق السوداء.
الى ذلك، بدأ االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( حتقيقات داخلية 
حول ادعاءات التالعب بنتائج املباريات املوجهة لنادي بايرن ميونيخ 
األملان����ي، وذلك بعد أن واجه »يويفا« اتهامات جنائية من قبل بايرن 

ميونيخ.
وذكر »يويفا« في بيان أصدره ان القضية قيد التحقيقات وأن ميشيل 
بالتيني رئيس االحتاد األوروبي للعبة وكارل هاينز رومينيغه رئيس 
مجل����س إدارة نادي بايرن ميونيخ أجريا محادثات مفتوحة وبناءة. 
حول القضية. ودافع رومينيغه عن قرار ناديه بتوجيه اتهامات جنائية 

ضد أحد كبار احملققني في »يويفا« فيما يتعلق بتك االدعاءات.
وقال رومينيغه عقب فوز بايرن على روما ضمن منافس����ات دور 
املجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا إن ناديه لم يكن أمامه بديل 
عن اتخاذ إجراءات قانونية من أجل حمايته من ادعاءات قيامه بدفع 
رشاوى. من جهته، وجه باتريك هيلمس مهاجم باير ليڤركوزن نداء 
إلى يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني بتسجيله ثالثة أهداف 
)هاتريك( لفريقه خالل الفوز على روزنبرغ 4-0 في الدوري األوروبي، 
وق����ال هيلمس »املنتخب الوطني في تفكيري، ولكن ليس في الوقت 
الراهن«. وأضاف »س����نرى في غضون األسبوعني املقبلني ما إذا كنت 
سأنضم للفريق، حتى هذا احلني أريد أن أسجل هدفا أو اثنني لباير«. 
من جانب اخر، جاءت مناشدة مشجعي بوروسيا دورمتوند ملقاطعة 
مباراتهم أمام شالكه غدا ضمن منافسات الدوري األملاني لتؤكد املخاوف 
التي تس����يطر على املش����جعني من ارتفاع تكاليف مشاهدة املباريات 
في أملانيا. رغم انخفاض أسعار تذاكر مباريات البوندسليغا مقارنة 
مبباريات بطوالت دوري محلية أخرى في أوروبا، سيطرت حالة من 
االستياء على املش����جعني في أملانيا من السياسة التي تتبعها بعض 
األندية لرفع تذاكر مبارياتها املهمة. وجتمع أكثر من 300 من مشجعي 
بوروس����يا دورمتوند احتجاجا على ارتفاع أسعار تذاكر املباراة أمام 
ش����الكه وطالبوا مبقاطعة املباراة في تصرف غير مسبوق في تاريخ 
ك����رة القدم األملانيا، وق����ال مارك كوامبوتش املتح����دث عن احتجاج 
املشجعني »هذا )االحتجاج( ليس منظما ضد أي ناد بعينه. هدفنا هو 
مواجهة هذه املش����كلة في مباريات الدوري بأكمله«، وأعاد نحو 1600 
من مشجعي دورمتوند تذاكرهم تضامنا مع االحتجاج حيث بلغ سعر 

التذكرة 22 يورو )نحو 29 دوالرا(.

)أ.پ( ميشيل بالتيني ضاحكا مع لينارت يوهانسون  

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الخامسة(

ابوظبي الرياضية HD 2:453ستوك سيتي - وست هام 
ابوظبي الرياضية HD 56استون ڤيال - بولتون 

ابوظبي الرياضية HD 54بالكبيرن - فوالم
ابوظبي الرياضية HD 53ايڤرتون - نيوكاسل

ابوظبي الرياضية HD 55توتنهام - ولڤرهامبتون
ابوظبي الرياضية HD 57وست بروميتش - برمنغهام

ابوظبي الرياضية HD 7:305سندرالند - ارسنال

اسبانيا )المرحلة الثالثة(
اجلزيرة الرياضية +710اسبانيول - امليريا

اجلزيرة الرياضية +72مايوركا - اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +92خيخون - اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +113ريال سوسيداد - ريال مدريد

ايطاليا )المرحلة الثالثة(
اجلزيرة الرياضية +71فيورنتينا - التسيو 

اجلزيرة الرياضية +9:451ميالن - كاتانيا

ألمانيا )المرحلة الرابعة(
دبي الرياضية4:30بايرن ميونيخ - كولن 

دبي الرياضية 4:301كايزرسلوترن - هوفنهامي
4:30شتوتغارت - مونشنغالدباخ
4:30ڤيردر برمين - ماينتس
4:30ڤولفسبورغ - هانوڤر

فرنسا )المرحلة السادسة(
اجلزيرة الرياضية +84لوريان - كاين

8موناكو - تولوز
8نانسي - برست

8سانت اتيان - مونبلييه
اجلزيرة الرياضية +86سوشو - نيس

اجلزيرة الرياضية +87ڤالنسيان - لنس
اجلزيرة الرياضية +104ارل افينيون - مرسيليا

نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مطالب بالتسجيل في شباك ريال سوسييداد

غياب باتو 
وأمبروسيني 

أعلن ميالن اإليطالي في موقعه على 
اإلنترن���ت أن مهاجم���ه البرازيلي باتو 
سيغيب عن املالعب لنحو ثالثة أسابيع 
بعد إصابة في عضلة الفخذ اليمنى امام 
اوكسير الفرنسي في دوري أبطال اوروبا 
ويرجح غياب باتو أمام مضيفه اياكس 
الهولندي في 28 اجلاري، ويتوقع ميالن 
فترة غياب مقاربة لالعب خط وس���طه 
املخضرم ماسيمو أمبروسيني الذي أصيب 

في الركبة.

مواجهة نارية بين هوفنهايم وكايزرسلوترن.. وبايرن للتعويض أمام كولن.. وميالن الكتساح كاتانيا


