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اعتبر األسطورة دييغو مارادونا 42
انه س����يقدم »حياته« كي يعود الى 
تدريب منتخب االرجنتني لكرة القدم، 
ف����ي املقابلة الصحافي����ة األولى بعد 
إقصائه من تدري����ب املنتخب األول، 
وقال مارادونا في مقابلة مع محطة 
»فوكس سبورت« التلفزيونية احمللية: 

»بالطبع، سأهب حياتي كي أعود مدربا 
للمنتخب.. أنا أحترق للعودة«. ولم 
يجدد االحتاد االرجنتيني عقد مارادونا 
لعدم تخليه عن بعض مساعديه وذلك 
بعد 3 أسابيع من خروج االرجنتني 
من ربع نهائي موندي����ال 2010 أمام 

املانيا )4-0(.

مارادونا: سأقدم حياتي كي أعود لتدريب األرجنتين
أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي ريال 
مدريد أسفه لقيام بعض منافسي غرميه برشلونة مبواجهته 
بتشكيل من البدالء، وهو ما رد عليه جوسيب غوارديوالب 
مدرب النادي الكاتالوني مطالب���ا »باحترام« جميع الفرق، 
وتسبب املشاغب مورينيو في جدل جديد بعد ان اشتكى من 
قيام سبورتينغ خيخون، آخر فريق واجهه برشلونة، بالدفع 

بفريق من البدالء ليخسر 0-1 في ملعب »كامب نو«.

حرب إعالمية بين مورينيو وغوارديوال

مانشستر سيتي يوقف زحف تشلسي.. ومان يونايتد في ضيافة بولتون

أحلق مانشستر سيتي اخلسارة 
االولى بعد 5 انتصارات متتالية 
هذا املوس���م بضيفه تشلس���ي 
حامل اللقب 1-0 امس في افتتاح 
املرحلة السادس���ة م���ن الدوري 
االجنليزي لكرة القدم على ملعب 
سيتي اوف مانشستر وامام الف 
متفرج، متكن مانشس���تر سيتي 
من حتقيق فوز صعب على ضيفه 
بفضل االرجنتيني كارلوس تيڤيز 
)59( فرفع رصيده الى 11 نقطة 
وتس���اوى نقاطا م���ع جاره مان 
يونايتد املتف���وق بعدد االهداف 
وال���ذي يحل ضيفا على بولتون 
اليوم، واوقف رصيد املتصدر عند 

15 نقطة.
وبعد ش���وط اول تبادل فيه 
الفريقان الهجمات والفرص وتألق 
فيه ايضا احلارسان التشيكي بيتر 
تشيك )تشلس���ي( وجو هارت 
)س���يتي(، كاد الضي���ف يفتتح 
التس���جيل عبر الفرنسي نيكوال 
انيلكا لكن تش���يك كان حملاولته 
باملرص���اد )49(. وعوض تيڤيز 
بعدما خطف االسباني داڤيد سيلفا 
الكرة من دفاع تشلسي وسلمها 

مع اشبيلية، واتلتيكو مدريد مع 
سرقسطة، وملقة مع ڤياريال.

المانيا

فش����ل هوفنهامي ف����ي انتزاع 
املركز الثان����ي موقتا بتعادله مع 
مضيفه كول����ن 1-1 أول من أمس 
في افتتاح املرحلة السادس����ة من 
الدوري االملاني. على ملعب راين 
اينرجي شتاديون وأمام 45 ألف 
الثالث  أفلت هوفنه����امي  متفرج، 
من الهزمية واكتفى بنقطة واحدة 
رافعا رصيده الى 11 نقطة، وبقي 
عل����ى بعد 4 نقاط م����ن ماينتس 
املتص����در ومفاج����أة البطولة في 
مراحلها اخلمس األولى. وافتتح 
الدولي االملاني لوكاس بودولسكي 
التسجيل الصحاب االرض بتسديدة 
يس����ارية من مسافة قريبة بعدما 
تلقى كرة داخل املنطقة من زميله 
الكرواتي مات����و يايالو )17(.وفي 
ادرك  الثاني،  الش����وط  مس����تهل 
الفرنسي دميبا با التعادل بالطريقة 
ذاتها بعد ك����رة داخل املنطقة من 
كريستيان ايشنر تابعها بيمناه في 
شباك احلارس الكولومبي العجوز 

مباراة ملعب »ريبوك ستاديوم« 
باقل مجهود ممكن ألنه بانتظاره 
مباراة صعبة للغاي���ة االربعاء 
املقبل أمام ڤالنس���يا االس���باني 
على ملعب »ميستايا« في اجلولة 
الثانية من الدور األول ملس���ابقة 
دوري أبط���ال أوروبا، ألن فريق 
»الشياطني احلمر« مطالب بالفوز 
بعد س���قوطه في اجلولة األولى 
في فخ التع���ادل على أرضه مع 
رينجرز االس���كوتلندي )0-0(. 
املباري���ات االخرى، يلتقي  وفي 
ولفرهامبت���ون - اس���تون فيال 

ونيوكاسل وستوك سيتي.

 ايطاليا

يبدو وضع العمالق يوڤنتوس 
املركز  ف���ي  س���يئا، كونه يقبع 
اخلامس عش���ر بأربع نقاط من 
فوز وتع���ادل. وكان يوڤنتوس 
من أكثر الفرق نشاطا في سوق 
االنتقاالت، فه���و يخوض اليوم 
في املرحلة اخلامسة من الدوري 
اإليطالي اختبارا صعبا أمام ضيفه 
كالياري السابع )6 نقاط( وسيكون 
مدرب���ه لويجي دل نيري مطالبا 

الى االرجنتيني الذي هرب من 3 
مدافعني آخرهم اشلي كول وسدد 
كرة منحرف���ة في اقصى الزاوية 
اليمنى بعيدا عن متناول تشيك 
)59(. وحاول كل من الفريقني اكثر 
من مرة لتبديل النتيجة وسنحت 
لهما فرصا عديدة دون ان يتمكن 
اي منهما من ترجمة احداها، فبقيت 
احلال على م���ا هي حتى صافرة 
النهائية التي اطلقها احلكم اندريه 
مارين���ر معلنا فوز رجال املدرب 
االيطالي روبرتو مانشيني على 
رجال مواطنه كارلو انشيلوتي.

ويلتق���ي م���ان يونايتد مع 
مضيف���ه بولت���ون. ويعول مان 
يونايتد على فصل آخر من تألق 
مهاجمه البلغاري دمييتار برباتوف 
م���ن أجل تخطي عقب���ة مضيفه 
بولتون والبقاء قريبا من غرميه 

تشلسي.
وكان مدرب مان االسكوتلندي 
اليكس فيرغس���ون اراح جنومه 
وعلى رأسهم برباتوف في مباراة 
األربعاء أمام سكانثورب يونايتد 
)5-2( ف���ي كأس الرابطة، وهو 
يأمل ان يخ���رج فريقه فائزا من 

بالفوز وإال سيصبح مهددا باإلقالة. 
واعتقد اجلميع ان فريق »السيدة 
العجوز« أطلق موسمه بفوزه على 
اودينيزي 4-0 األحد املاضي، اال 
ان باليرمو وجه له ضربة قاسية 
عندما أسقطه على امللعب االوملبي 
1-3. ويأمل كل من بريشيا وكييڤو 
)9 نق���اط لكل منهم���ا( مواصلة 
مشوارهما املفاجئ عندما يتواجه 
الول مع مضيف باري )5 نقاط( 
والثاني مع ضيفه التس���يو )7 
نقاط(، فيما يلعب كاتانيا الرابع 
)7 نقاط( مع بولونيا )5 نقاط(، 
وتشيزينا اخلامس )7 نقاط( مع 
ضيفه نابول���ي )5 نقاط(. وفي 
املباريات االخرى، يلتقي فيورنتينا 
مع بارما، وباليرمو مع ليتشي، 

وسمبدوريا مع اودينيزي.

اسبانيا

يلعب راسينغ سانتاندر مع 
خيتاف���ي في املرحلة اخلامس���ة 
للدوري االسباني، وديبورتيفو 
ال كورونا مع امليريا، واسبانيول 
مع اوساسونا، ومايوركا مع ريال 
سوسيداد، وهيركوليس اليكانتي 

فريد موندراغ����ون )39 عاما( في 
الدقيقة 57. وف����ي ختام املرحلة 
السادسة اليوم يلتقي فولفسبورغ 
مع فرايبورغ، وكايزرسلوترن مع 

هانوڤر اليوم.

فرنسا

يواجه تولوز ش����ريك سانت 
اتيان في الصدارة اختبارا ال يخلو 
م����ن صعوبة أمام ليل الس����ادس 
في املرحلة الس����ابعة من الدوري 
الفرنس����ي في مباراة يسعى من 
خاللها األول الى اس����تعادة نغمة 
االنتصارات التي أوقفها سانت اتيان 
بالفوز علي����ه 1-0 في عقر داره.
وضرب تولوز بقوة منذ انطالق 
الدوري وحقق 4 انتصارات متتالية 
قبل ان يخس����ر أمام سانت اتيان 
ويسقط في فخ التعادل أمام موناكو 
ليتخلى عن الصدارة. أما ليل فيأمل 
في مواصلة صحوته وحتقيق الفوز 
التوالي بعدما سقط  الثالث على 
في فخ التعادل في مبارياته األربع 
األولى ف����ي الدوري. وتبرز أيضا 
مباراة لنس مع باريس سان جرمان 

وبريست مع ڤالنسيان.

يوڤنتوس لمداواة جراحه أمام كالياري.. واليكانتي يستضيف إشبيلية.. وهوفنهايم يفشل في انتزاع المركز الثاني

هاري ريدناب ارسني ڤينغر

)رويترز( تدخل عنيف من العب تشلسي جون أوبي ميكل على مهاجم مانشستر سيتي كارلوس تيڤيز في كرة مشتركة

مانشيني يتوقع بفوز تشلسي بلقب الدوري
اعترف املدير الفني لنادي مانشستر سيتي اإلجنليزي 
لك����رة القدم االيطالي روبرتو مانش����يني بان فريقه امامه 
طريق طويل عليه أن يقطعه قبل مقارنته بتشلسي، الذي 
يعتقد أنه سيحرز اللقب مجددا هذا املوسم، وانفق مانشستر 
سيتي نحو مائة مليون جنيه استرليني هذا الصيف لتدعيم 
صفوفه، ولكن مانشيني أكد أنه مازالت هناك أميال وأميال 
بني الفريقني. وقال مانشيني »تشلسي على االرجح سيحرز 
اللقب هذا املوسم بسهولة، إنه أفضل فريق في الدوري في 

الوقت احلالي«.

جونينيو يرغب في تدريب ليونزياني لن يخضع لعملية جراحية
أكد نادي فولفسبورغ األملاني أن العبه اجلزائري الدولي كرمي زياني 
لن يخضع لعملية جراحية ف����ي احلوض للتخلص من اآلالم العضلية 
التي تالحقه، وأوضح النادي األملاني في موقعه على ش����بكة االنترنت 
أن الفحوصات التي خضع لها زياني اثبتت عدم احلاجة إلجراء عملية 
جراحية واالكتفاء بالعالج، ورغم ذلك س����يبتعد الالعب الذي لم يلعب 
س����وى 13 مباراة مع فولفسبورغ منذ انضمامه إليه املوسم املاضي عن 
املالعب لفترة تتراوح ما بني شهرين وثالثة أشهر. ومن جانب اخر اعرب 
اجلزائري الدولي رياض بودبوز جنم نادي سوشو الفرنسي عن إعجابه 
بالدوريني االسباني واالجنليزي، وقال بودبوز في حوار ملجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية »علي أوال التفكير في اجتياز املراحل وتطوير أدائي 
في صفوف نادي قبل استكشاف بطولة أخرى. الدوري االسباني والدوري 

االجنليزي يستهويانني كثيرا لكن ما زلت شابا ولدي الوقت«.

اعرب العب وس����ط منتخب البرازيل وليون الفرنس����ي لكرة القدم 
سابقا جونينيو بورنامبوكانو عن »رغبته في تدريب« فريقه السابق، 
معتبرا »انه س����يكون قادرا على ذلك«. وردا على سؤال ملجلة »بالنيت 
ليون« حول العودة الى ناديه الفرنسي والوعد الذي قطعه رئيسه جان 
ميش����ال اوالس بهذا اخلصوص، اكد جونينيو، صانع العاب الغرافة 
القطري حاليا، ان »هناك اتفاقا مبدئيا«. واضاف »هناك خطة للعودة 
ال����ى النادي دون حتديد الوظيفة. قد تك����ون تتعلق بضم الالعبني او 
مساعد مدرب او مشرف على فرق الشباب«. واكد »اذا دعيت الى ليون 
من اجل نش����اط ال يحلو لي فلن اعود. وعلى العكس من ذلك، اذا كان 
العرض جيدا، ساذهب بالتأكيد«، مشيرا الى ان منصب مدرب الفريق 
ه����و احتمال مطروح. وتابع »بالتأكيد اريد ان اكون مدريا لليون. لدي 

رغبة عارمة في ان اصبح مدربه يوما ما وهذا امر مفروغ منه.

عالميةمتفرقات 

أصيب مهاجم نادي ايڤرتون الفرنسي 
الدولي لويس ساها في ربلة ساقه وسيغيب 
عن املالعب لفترة ثالثة اس���ابيع بحسب 
ما اعلن مدرب الفريق ديڤيد مويز. وقال 
مويز »انه يتلقى العالج في فرنسا وسيغيب 

عن املالعب لثالثة اسابيع«.
قال رئيس اللجن��ة األوكرانية املنظمة 
لكأس األمم األوروبية )يورو 2012( بوريس 
كوليسنيكوف »أوكرانيا س��تطابق معايير 
يورو 2012، أننا نسير في طريق االنتهاء من 
العمل وفقا للجدول احملدد في يناير املقبل«. 
ومن��ح االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( 
في 2007 شرف تنظيم يورو 2012 ألوكرانيا 
وپولن��دا، ولك��ن نقص التموي��ل والعوائق 
البيروقراطي��ة أثرت بالس��لب على اجلهود 

األوكرانية الستضافة البطولة.
قرر نادي باير ليڤركوزن األملاني تقدمي 
موعد وصوله إلى مدريد ملدة يوم واحد 
استعدادا ملواجهة أتلتيكو مدريد في بطولة 
العام  الدوري األوروبي بسبب اإلضراب 
الذي تشهده إسبانيا يوم األربعاء املقبل. 
وقال ديرك ميش املتحدث باس���م النادي 
األملاني ان »القرار مت اتخاذه بتوصية من 

االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا(«.
سيشرف املدرب البلجيكي توم ساينتفيت 
على منتخب زميبابوي االول بحسب ما ذكرته 
صحيفة »هيرالد« احمللية. وأكدت الصحيفة 
ان س��اينتفيت عني في منصبه بعد اجتماع 
لالحت��اد احمللي أنهى اجل��دل حول منصب 

املدرب.
أقيل واندرلي لوكسمبورغو، املدرب 

الس���ابق ملنتخب البرازيل وريال مدريد 
االسباني، من منصبه مدربا لنادي أتلتيكو 
مينيرو البرازيلي، بعد اخلس���ارة املذلة 
التي تعرض لها األخير أمام فلوميننسي 

)1 � 5( في بطولة البرازيل.
يسعى نادي نيويجرزي نيتس الى ضم 
جنم دنڤ��ر ناغتس كارميلو انطوني ليحمل 
ألوانه في ال��دوري االميركي حملترفي كرة 
السلة بحس��ب ما ذكرت شبكة »اي اس بي 
ان« االميركية. وضمن الصفقة املعقدة التي 
تضم 4 أندية، سيحصل دنڤر على خدمات 
الروكي ديريك فايفوز )الرقم 3 في الدرافت(، 
الروسي أندري كيريلينكو املنتهي عقده مع 
يوتا جاز وأول مركزين من الدور االول في 

الدرافت لفريق نيتس.
أعلنت االميركية س���يرينا وليامس 
املصنفة أولى عامليا انس���حابها من دورة 
الصني الدولية املقررة في بكني الش���هر 
املقبل، لعدم تعافيها من العملية اجلراحية 
التي خضعت لها ف���ي قدمها، وذلك بعد 
يومني على انس���حابها من دورة طوكيو 

اليابانية الدولية.
اعلن االحتاد التشيكي أللعاب القوى انه 
أوقف رامي الكرة احلديد رميجيوس ماتشورا 
جونيور، بطل اوروبا للشباب عام 2005، ملدة 
عامني بس��بب تناوله هرمونات النمو. وقال 
رئيس جلنة االنضباط ميروسالف سفسيك 
عل��ى موقع االحت��اد في ش��بكة االنترنت 
»رميجيوس ماتش��ورا جونيور اوقف ملدة 
عامني من 12 أغسطس 2010 الى 11 من الشهر 
ذاته عام 2012 على اساس الوثائق املقدمة«.

ريدناب: الضغط حّول ڤينغر إلى »مجنون«

اعتبر مدرب توتنهام االجنليزي هاري ريدناب 
ان ضغط الدوري املمتاز »برميير ليغ« حول مدرب 
ارسنال الفرنسي ارس���ني ڤينغر من مدرب هادئ 
ومتحف���ظ الى »مجنون« على خ���ط امللعب. وكان 
االحتاد االجنليزي أوقف ڤينغر مباراة واحدة وغرمه 
8 آالف جنيه استرليني بعد دخوله في مشادة مع 
احلكم الرابع اثر املباراة التي تعادل فيها فريقه مع 
سندرالند 1-1 األسبوع املاضي في الدوري احمللي. 
وقال ريدناب: »عندما جاء فينغر الى اجنلترا قرأت 
بعض املقاالت عن كيف كان يتابع املباريات كاألستاذ. 
كان باقي املجانني يقفزون، يصرخون ويصيحون، 
وه���ذا الرجل ليس مثل أولئك األغبياء. هو يجلس 
فقط ويدرس كل حركة حتصل على ارض امللعب مثل 

لعبة الشطرجن. لم يخسروا أي مباراة ذاك املوسم«. 
وتواجه ڤينغر مع احلكم الرابع مارتن اتكينسون 
ودفعه بشكل طفيف بعد انتهاء املباراة ألن سندرالند 
جنح في ادراك التعادل في الدقيقة اخلامس���ة من 
الوقت بدل الضائع، في حني ان الوقت الضائع الذي 
أشار اليه احلكم كان 4 دقائق فقط. وتابع ريدناب: 
»أم���ا اآلن فقد انضم الى جوقة املجانني في الواقع، 
بات أحد أبرز املجانني كل هذا بسبب التوتر. لقد أثر 

عليه، ولم يعد يجلس كما في السابق«.
ومن جهة اخرى كشف ريدناب ان فريقه يستعد 
إلنهاء صفقة انتقال املدافع اجلنوب أفريقي بوجناني 
خومالو الى صفوف الفريق اللندني مقابل 1.5 مليون 

جنيه استرليني.

سامبراس: نادال قادر على تخطي رقم فيدرر
يعتقد األميركي بيت سامبراس 
املصنف األول سابقا في عالم تنس 
الرجال أن االسباني رافاييل نادال 
ق����ادر على جتاوز ع����دد األلقاب 
احمل����رزة في البط����والت األربع 
الكبرى »غراند سالم« واملسجل 
باسم السويسري روجيه فيدرر، 
ونقلت الصحافة األميركية عن 
س����امبراس قوله »إنه ذكي فيما 
يتعلق بالتعامل مع أجندة مبارياته 

وألنه قد حق����ق كل هذه األلقاب 
في هذه السن، ميكنه فعل ذلك«. 
وقال »إنه في منتصف مشواره، 
وهو ما يعني أنه اليزال مبقدوره 
الكثير«، وحاز سامبراس،  فعل 
الذي وصف نادال بأنه »وحش«، 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطوالت األربع الكبرى برصيد 
14 لقبا حتى انتزعه منه فيدرر في 

بطولة وميبلدون عام 2009.

واقت����رب السويس����ري )29 
عاما( م����ن الفص����ل األخير في 
مشواره، بينما وصل رصيد نادال 
)24 عام����ا( ومتصدر التصنيف 
العاملي حاليا، إلى تسعة ألقاب في 
اجلراند سالم.وأحرز فيدرر لقبه 
الكبير التاسع وهو في اخلامسة 
والعشرين، ويرى سامبراس أنه 
اليزال قادرا على الفوز بلقب ما 
وزيادة رصي����ده عن 16 بطولة، 

وقال األميركي »املسألة الوحيدة 
فيما يتعلق برافاييل )نادال( هي 
الوقت الذي سيتحمله جسده بهذا 
األداء البدني الذي يقاتل به على 
كل نقط����ة«، وعلى خالف فيدرر 
ونادال، لم يتمكن سامبراس من 
حتقيق ألقابه في بطوالت اجلراند 
سالم األربع، بعد أن استعصت 
عليه بطولة روالن جاروس طيلة 

مشواره.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة السادسة(

أبوظبي الرياضية 2HD3بولتون � مان يونايتد

أبوظبي الرياضية 4:05HD3ولڤرهامبتون � استون ڤيال

أبوظبي الرياضية 6:10HD3نيوكاسل � ستوك سيتي

إسبانيا )المرحلة الخامسة(
اجلزيرة الرياضية + 610راسينغ سانتاندر � خيتافي

اجلزيرة الرياضية + 69ديبورتيڤو ال كورونا – امليريا

اجلزيرة الرياضية + 68اسبانيول – اوساسونا

اجلزيرة الرياضية + 63مايوركا � ريال سوسيداد

اجلزيرة الرياضية + 82هيركوليس اليكانتي � اشبيلية

اجلزيرة الرياضية + 102اتلتيكو مدريد � سرقسطة

إيطاليا )المرحلة الخامسة(
اجلزيرة الرياضية + 1:301تشيزينا � نابولي

اجلزيرة الرياضية + 49باري � بريشيا

اجلزيرة الرياضية + 44كاتانيا – بولونيا

اجلزيرة الرياضية + 410كييڤو – التسيو

اجلزيرة الرياضية + 41فيورنتينا – بارما

اجلزيرة الرياضية + 47باليرمو- ليتشي

اجلزيرة الرياضية + 48سمبدوريا – اودينيزي

اجلزيرة الرياضية + 9:451يوڤنتوس � كالياري

ألمانيا )المرحلة السادسة(
دبي الرياضية4:30ڤولفسبورغ � فرايبورغ

دبي الرياضية6:30كايزرسلوترن – هانوڤر

فرنسا )المرحلة السابعة(
اجلزيرة الرياضية + 64برست � ڤالنسيان

6تولوز – ليل

اجلزيرة الرياضية + 104لنس � باريس سان جرمان

)أ.ف.پ( صراع على الكرة بني مهاجم كولن لوكاس بودولسكي ومدافع هوفنهامي لويز غوستاڤو

ي�س���ر جمل����س اإدارة نادي فتي���ات القري���ن الريا�سي دع���وة ال�سادة 

اأع�س���اء اجلمعي���ة العمومي���ة للن���ادي حل�سور اجتم���اع اجلمعية 

العمومية غري العادية املقرر عقده يف متام ال�ساعة اخلام�سة من 

م�ساء يوم اخلمي����س املوافق 2010/11/11 مبقر النادي بالقرين 

وذلك ملناق�س���ة تعدي���ل املادة الأوىل من النظام الأ�سا�س���ي للنادي 

وذلك لتغيري م�سمى نادي فتيات القرين الريا�سي . 

كم��ا ينوه جمل�س الإدارة باأن الجتم��اع يقت�ضر على الأع�ضاء 

العاملني امل�ضددين للتزاماتهم املالية حتى نهاية يوم الثالثاء 

املوافق 2010/3/2 وفقًا لتعميم الهيئة العامة لل�ضباب والريا�ضة 

رقم 7 ل�ضنة 2010 واأحكام املادة 51 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي 

والذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة ميالدية واحدة فاأكرث ووفق 

اأحكام املادة 27 من النظام الأ�ضا�ضي للنادي.

واهلل ويل التوفيق،،،

مالحظة: يجب اإح�ضار البطاقة املدنية الأ�ضلية اأو �ضهادة اجلن�ضية الأ�ضلية حل�ضور الجتماع.

جمل�س الإدارة

نادي فتيات القرين

اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية


