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 اعتبر صانع العاب املنتخب 
األملانـــي مســـعود اوزيـــل ان 
اخلســـارة التي مني بها فريقه 
ريال مدريد االسباني امام غرميه 
التقليدي برشلونة (٠-٥) في 
الدوري احمللي، هي األسوأ في 
مسيرته االحترافية. وقال اوزيل 
الذي انتقل هذا املوسم الى النادي 
امللكي قادما من ڤيردر برمين، 
فـــي حديث لصحيفـــة «بيلد» 
األملانية: «انها اخلسارة األسوأ 
في مسيرتي. لم اخسر أبدا مباراة 
بهذه األهمية بنتيجة مماثلة. هذه 

الهزمية مؤملة فعال».
الـــذي يقدم    وتابـــع اوزيل 
موسما مميزا مع فريق العاصمة 
االسبانية الى جانب زميله في 
املنتخب األملاني سامي خضيرة، 
الهدفني األولني سريعا  «تلقينا 
ولم نتمكن بعدها من استعادة 
توازننا». وأكد اوزيل (٢٢ عاما) 
انه تقبل ودون اي مشكلة القرار 
الـــذي اتخـــذه مورينيو خالل 
املبـــاراة بإخراجه مـــن امللعب 
بعد الشوط االول، وقد قال بهذا 
الصدد: «ال مشكلة بالنسبة لي، 
حاول (مورينيو) القيام ببعض 
الكاملة  الثقة  أملك  التغييرات. 

مبدربنا».
   ونـــال اوزيـــل حصته من 
االنتقادات في الصحافة االسبانية 
التي مدحته كثيـــرا منذ بداية 
الثالثاء  املوســـم لكنها حملته 
املاضـــي جزءا من مســـؤولية 

 مدافع وست هام ماثيو ابسون يبعد الكرة من أمام مهاجم مان يونايتد الويلزي رايان غيغز  (أ.پ)

 فيورنتينا وكييڤو إلى ثمن النهائي في كأس إيطاليا

 وست هام يذل مان يونايتد في «الرابطة المحترفة»
 حقق وســـت هام الذي يقبع في ذيل ترتيب الـــدوري احمللي مفاجأة 
من العيار الثقيل وجرد مان يونايتد من اللقب بالفوز عليه ٤-٠، ليبلغ 
الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة األندية االجنليزية احملترفة 

لكرة القدم.
  ويدين الفريـــق اللندني بفوزه األكبر على مان يونايتد منذ ان تغلب 
عليه عام ١٩٣٠ بنتيجة ٥-١ في دوري الدرجة األولى الســـابق، الى العب 
«الشياطني احلمر» السابق األميركي جوناثان سبكتور الذي مهد الطريق 
لفريقـــه نحو نصف النهائي بتســـجيله الهدفني االولـــني (٢٢ و٣٧) قبل 
ان يضيـــف كارلتون كول (٥٥ و٦٧) الهدفني االخرين في مباراة شـــارك 
خاللها مدرب متصدر الدوري الســـير اليكس فيرغسون بتشكيلة غاب 
عنها العديد من النجوم مثل وايـــن روني والبلغاري دمييتار برباتوف 

والبرتغالي لويس ناني.
  وعلى ســـتاد اإلمارات، تخطى ارسنال عقبة ضيفه ويغان وبلغ دور 
األربعة بالفوز عليه بهدفني للباراغوياني انتولني الكاراز (٤١ خطأ في مرمى 
فريقه) والدمناركـــي نيكالس بندتنر (٦٥) الذي عاد مؤخرا من االصابة 

كحال الهولندي روبن ڤان بيرسي الذي شارك في املباراة.

  كأس إيطاليا

  تأهل فيورنتينا وكييڤو الى الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس ايطاليا 
لكرة القدم بفوز االول على ضيفه ريجينا من الدرجة الثانية ٣-٠، والثاني 

على ضيفه نوفارا (ثانية) بالنتيجة ذاتها في دور الـ ١٦.
  في املباراة االولى، سجل السنغالي كوما بابكر (٢٩) وماركو ماركيوني 
(٤٣) واليسيو سيرتشي (٤٦) االهداف. وفي الثانية، سجل االوروغوياني 
بابلو ماريانو غرانوتشي (٢٤ و٣٥) والبرازيلي ماركوس دي باوال (٨٢) 
االهداف. وحلق فيورنتينا وكييڤو بالتسيو واودينيزي وجنوى وكاتانيا 

وبولونيا.
  يذكـــر ان االندية صاحبة املراكز الثمانية األولى في الدوري املوســـم 
املاضي (انتر ميالن صاحب الثالثية التاريخية وروما وميالن وسمبدوريا 
وباليرمو ونابولي ويوڤنتوس وبارما) تأهلت مباشـــرة الى الدور ثمن 

النهائي.
  وفي الدور ثمن النهائي، يلتقي روما مع التســـيو في دربي العاصمة، 
ونابولي مع بولونيـــا، وانتر ميالن مع جنوى، ويوڤنتوس مع كاتانيا، 
وباليرمو مع كييڤو، وبارما مع فيورنتينا، وســـمبدوريا مع اودينيزي، 

وميالن مع باري او ليفورنو.

  فرنسا

  حلق بريست مبرسيليا حامل اللقب وليل الى الصدارة بفوزه على ضيفه 
لنس ٤-١ على ملعب «فرانسيس لوبليه» وأمام ١٤٥٠٠ متفرج في مباراة 

مؤجلة من املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
  وضرب بريست بقوة في بداية املباراة وتقدم بهدفني نظيفني سجلهما 
رومـــان بوييت (١١) وبول بايس (١٩)، بيـــد ان الضيوف قلصوا الفارق 
قبل نهاية الشوط االول بدقيقة واحدة بواسطة البرازيلي ادواردو دوس 

سانتوس.
  وتابع بريست أفضليته في الشوط الثاني وعزز غلته بثنائية سجلها 

برونو غروجي في الدقيقتني ٦٥ و٨٠.
  ورفع بريست الوافد اجلديد على دوري األضواء رصيده الى ٢٥ نقطة 
بفارق األهداف خلف مرســـيليا وليل علما بان حامل اللقب ميلك مباراة 
مؤجلة، فيما جتمد رصيد لنس عند ١٤ نقطة في املركز التاسع عشر قبل 
األخير. وكانت املباراة مقررة السبت املاضي وتوقفت بعد الشوط االول 

بسبب الثلوج (٠-٠). 

 تغريم يوڤنتوس ٤٠ ألف يورو بسبب األلعاب النارية

  العبو «الكالتشيو» يعلنون إضرابهم 
عن لعب مباريات المرحلة الـ ١٦

  
  ســـيلجأ العبو دوري الدرجة االولـــى االيطالية في كرة القدم 
الى اإلضراب خالل يومي ١١ و١٢ اجلاري بعد فشل مفاوضاتهم مع 
رابطة الدوري حول العقد اجلماعي، وذلك حسب ما أعلنت رابطة 
الالعبني. وذكرت رابطة العبي الدرجة االولى في بيانها ان القرار 
الذي اتخذته جاء نتيجة جتاهل رابطة الدوري للمطالب املتكررة 
من رابطة الالعبني بشـــأن إعادة مناقشـــة بعض النقاط املختلف 
عليها. وأعلنت رابطة الدوري اإليطالي أن هيئتها القضائية قررت 
تغرمي نادي يوڤنتوس مبلغ ٤٠ ألف يورو (٥٢ ألف دوالر) بسبب 
األلعاب النارية التي أطلقها مشجعوه وأسفرت عن إصابة اثنني من 
مشجعي فيورنتينا خالل مباراة الفريقني في الدوري على ملعب 

ديللي البي في مدينة تورينو يوم السبت املاضي.
  وأصيب أحد مشجعي فيورنتينا في عينه كما أصيب آخر في 

ساقه خالل املباراة التي انتهت بالتعادل ١-١. 

  بايرن ميونيخ حقق عائدات 
قياسية خالل الموسم الماضي

  
   حقق بايرن ميونيخ عائدات قياســـية خالل موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠ 
بلغت ٣١٢ مليون يورو بفضل فوزه بثنائية الدوري والكأس األملانيني 
ووصوله الى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك 
حسب ما كشـــف خالل جمعيته العمومية السنوية.  وارتفع حجم 
عائدات النـــادي الباڤاري الذي يتخلف حاليـــا بفارق ١٤ نقطة عن 
بوروسيا دورمتوند بعد ١٥ مرحلة على انطالق الدوري احمللي، بقيمة 
٤٣٫٣ مليون يورو مقارنة مبوسم ٢٠٠٨-٢٠٠٩.  وإذا أخذت في عني 
االعتبار األنشطة ذات الصلة «مثل املدخول الناجم عن بيع املأكوالت 
في ملعبه اليانز ارينا»، فان حجم العائدات التي حصل عليها بايرن 

ميونيخ خالل املوسم املاضي جتاوزت حتى ٣٥٠ مليون يورو. 

 «يويفا» يوقف مورينيو ويغرم
  ريال مدريد و٤ العبين

  
  عاقب االحتاد األوروبي لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب ريال مدريد اإلسباني بوقفه مباراة وأخرى مع وقف التنفيذ 
بسبب «تصرفاته غير الالئقة» خالل املباراة التي فاز فيها فريقه 
على اياكس امســـتردام ٤ ـ ٠ في ٢٣ الشـــهر املاضي ضمن دوري 
أبطال أوروبا. وفرض االحتاد األوروبي «يويفا» على العبي ريال 
مدريد تشابي الونسو وسيرجيو راموس واحلارسني األساسي ايكر 
كاسياس واالحتياطي الپولندي جيرزي دوديك عقوبات مالية، كما 

نال النادي امللكي ايضا حصته من العقوبات املالية.
  ويأتي قرار االحتاد األوروبي بعدما ذكرت وسائل اإلعالم االسبانية 
ان تشابي الونسو وراموس حصال على تعليمات من مقاعد االحتياط 
من اجل تعمد احلصول على إنذار ثان وبالتالي طردهما من املباراة، 
وذلك لتجنب املشاركة في اجلولة الثالثة االخيرة من الدور األول، 

وبالتالي الدخول الى الدور ثمن النهائي بسجل نظيف.
  ولم يســـلم ريال مدريد من العقوبات إذ غرم أيضا مببلغ ١٢٠ 

ألف يورو وهو ميلك ٣ أيام من أجل استئناف هذا القرار. 

 القادسية وكاظمة لفكّ االرتباط في كأس االتحاد 

 المطوع األفضل كروياً بعد إعالن نتائج مهرجان «الوطنية» 

 األهلي والزمالك يواجهان سموحة واالتحاد

 أنصفت اجلماهير الكويتية العب نادي القادسية 
واملنتخب الوطني بدر املطوع عندما منحته عن 
جدارة واســــتحقاق الالعب األفضل لكرة القدم 
في الكويت لعام ٢٠١٠ عبر مهرجان «الوطنية» 
ألفضل الالعبني الذي يقام حتت رعاية وحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير التنمية ووزير اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
وذلك بعدما أعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان عن 
أسماء الالعبني والالعبات األفضل في ٢٢ لعبة 
التي يشــــملها املهرجان ففي حني احتفظ بلقب 
الالعب األفضل للموسم الثاني على التوالي كل 

من أسامة اخلضرا وفهد مال اهللا وجواد احلرز 
وعلي الزنكوي وابراهيم احلســــن في رياضة 
الفروســــية واملبارزة واجلمباز والعاب القوى 
وكرة الطاولة على التوالي فقد اجته اللقب الى 
الدوليني عبداهللا الصراف في كرة السلة ومهدي 
عبداحلليــــم خان في كرة اليد وكذلك احلال في 
جنم النادي العربي عبداهللا جاسم الذي حصل 
على لقب الالعب األفضل في الكرة الطائرة، أما 
على مســــتوى الرياضة النسائية فقد كان لقب 
الالعبة األفضل من نصيب هنادي املزيعل جنمة 

املنتخب الوطني في لعبة البولينغ. 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  تشهد اجلولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري 
املصري لكرة القدم الليلـــة ثالثة لقاءات في 
غاية األهمية واحلساســـية في صراع القمة 
وحتسني املراكز ودخول منطقة األمان، فيلتقي 

في السادســـة اال ربع مساء بتوقيت الكويت، 
سموحة مع االهلي ومصر املقاصة مع طالئع 

اجليش.
  بينما يكون مسك اخلتام في الثامنة مساء 

عندما يلتقي الزمالك مع االحتاد السكندري. 

 مبارك الخالدي 
  يلتقي في الـ ٨ مســـاء اليوم القادسية مع 
كاظمة على ســـتاد الصداقة والســـالم بنادي 
كاظمة في مباراة مؤجله ضمن املجموعة االولى 

لبطولة كأس االحتاد لكرة القدم.
  ويتساوى الفريقان بذات الرصيد من النقاط 
(١٦ نقطه لكل منهما) ويحتل األصفر الترتيب 
الثاني بفارق االهداف عن البرتقالي الذي يأتي 
في املركز الثالث في حـــني اليزال النصر في 
صدارة املجموعة برصيد ١٩ نقطه قبل مباراة 

الليلة.
  ويسعى الفريقان الى فك ارتباطهما مع بعض 

واعتالء احدهما الصدارة مؤقتا انتظارا ملا تسفر 
عنه نتائج اجلوالت املتبقية، إذ من املتوقع ان 
تكون اجلماهير الرياضية على موعد مع وجبة 
دسمة ومثيرة من التنافس بني الفريقني نظرا 
لإلمكانات الفنيـــة واملهارية لالعبي الفريقني 

عطفا على ما قدماه في اجلوالت الفائتة.
  وبالرغم من النقص العددي للقادسية وكاظمة 
بســـبب ارتباط العبيهم مع املنتخب الوطني 
املشـــارك في «خليجي ٢٠» أو االبتعاد بسبب 
اإلصابات، إال ان األصفر والبرتقالي أثبتا علو 
كعبيهما بتواجد العناصر القادرة على تقدمي 

املتعة وحتقيق االنتصارات. 

 شكوك حول مشاركة 
رونالدو أمام ڤالنسيا

  
  كشف ريال مدريد االسباني 
ان جنمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو يعانـــي من اصابة في 
كاحله دفعته الى عدم املشاركة 

مع زمالئه في متارين أمس.
  وقال ريـــال مدريد في بيانه 
ان «كريستيانو رونالدو خضع 
للفحوصات الطبية قبل التمارين، 
وقد اظهرت انه يعاني من التهاب 
في وتر كاحله االمين. وسيخضع 
الالعب للعالج الطبي والفيزيائي، 
وســـنراقب وضعه في اليومني 
املقبلني». وقد ال يتمكن رونالدو 
من املشاركة في مباراة السبت 

امام ڤالنسيا. 

 كاكا يحصل على الضوء 
األخضر لمعاودة تمارينه

  
  حصل صانع العاب ريال مدريد 
االسباني الدولي البرازيلي كاكا 
على الضـــوء االخضر من اجل 
معاودة متارينه بعد ان غاب عن 
املالعب منذ اغســـطس املاضي، 
النادي  وذلك بحســـب ما اعلن 
امللكي أمس. وذكر ريال في بيان ان 
الطبيب الشخصي لكاكا، توريبيو 
ليتي، والطاقم الطبي في النادي 
اجتمعا وقررا وضع برنامج عمل 
خاص للنجم البرازيلي من اجل 

استعادة لياقته البدنية.

 دزايتش: الخماسية أعادت 
مورينيو إلى حجمه الطبيعي

  
  أكد أسطورة كرة القدم الصربية 
دراغان دزايتش أن مباراة قمة 
الدوري اإلسباني «كالسيكو» بني 
الغرميني التقليديني ريال مدريد 
وبرشـــلونة والتي انتهت بفوز 
الفريق الكاتالوني ٥-٠ كانت من 
طرف واحد متاما «لدرجة أن فريقا 
منهما بدا وكأنه تعاطى منشطات، 
واآلخر وكأنه تعاطى مهدئا». وفي 
حوار نشرته صحيفة «بليتش» 
الصربية قال دزايتش: «لم أتخيل 
أن برشلونة سيسحق ريال مدريد 

بهذه النتيجة».
الســـابق    وأوضـــح اجلناح 
ورئيس نادي ريد ستار بلغراد 
الصربي، والذي حصل في عام 
٢٠٠٣ علـــى لقـــب أفضل العب 
صربي خـــالل ٥٠ عاما، أن هذه 
النتيجة الكبيرة من شـــأنها أن 
تعيد مدرب ريال مدريد املغرور 
جوزيـــه مورينيـــو إلى حجمه 

الطبيعي.

 أوزيل: الهزيمة أمام برشلونة األسوأ في مسيرتي

 دورتموند يحتاج إلى الفوز على كارباتي في الدوري األوروبي 
 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١١:٠٥  باوك سالونيك ـ كلوب بروج  

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١:٠٥  ڤياريال ـ دينامو زغرب 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ١١:٠٥  باتي ـ ديناموكييڤ 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١١:٠٥  شيريف ـ الكمار 

 ١١:٠٥  سسكا موسكو ـ لوزان 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ١١:٠٥  باليرمو ـ سبارتا براغ 

 اجلزيرة الرياضية +١  ٩  بوروسيا دورمتوند ـ كارباتي  

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٩  سان جيرمان ـ أشبيلية 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٩  أوتريخت ـ نابولي 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  ستيوا بوخارست ـ ليڤربول  

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٩  سسكاصوفيا ـ بشيكتاش 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ٩  رابيد ڤيينا ـ بورتو  

 تســـتكمل اليوم مباريات اجلولة اخلامسة من الدوري 
األوروبـــي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، ويواجه بوروســـيا 
دورمتوند متصدر الدوري األملاني بفارق ٧ نقاط أمام أقرب 
منافســـيه، العديد من الصعاب ويتخلـــف بفارق ٣ نقاط 
خلف اشبيلية االسباني و٤ نقاط عن باريس سان جرمان 
الفرنســـي، ويحتاج الفوز علـــى كارباتي األوكراني ضمن 

املجموعة العاشرة للمحافظة على أمله في التأهل.
   ويلتقي شيريف تيراسبول املولدوفي مع ألكمار الهولندي 
في املجموعة اخلامسة في مباراة سيخرج اخلاسر منها من 
البطولة، بينما سينتظر الفائز نتيجة مباراة دينامو كييڤ 

األوكراني وباتي بوريسوف البيالروسي.
   ويحتاج ســـبارتا براغ التشيكي الى نقطة واحدة من 
مضيفه اإليطالي باليرمو للتأهل من املجموعة السادسة، 
في حني ضمن الروسي سسكا موسكو التأهل قبل مباراته 

أمام لوزان السويسري.
   ويلتقي ليڤربول اإلجنليزي مع ســـتيوا بوخارســـت 
الروماني ونابولي اإليطالي مـــع أوتريخت الهولندي في 
املجموعة الـ ١١، ورابيد ڤيينا النمساوي مع بورتو البرتغالي، 
وبشكتاش التركي مع سسكا صوفيا البلغاري في املجموعة 

الـ ١٢. 

اخلسارة املذلة امام برشلونة.
  وســـيكون ريال مدريد امام 
الســـبت  اختبـــار صعب آخر 
املقبل النه سيستقبل ڤالنسيا 

في مبـــاراة صعبة للغاية يأمل 
خاللها مورينيو ان يســـتعيد 
جنومـــه توازنهـــم وتناســـي 
اخلسارة التي ستبقى عالقة في 

األذهان حتى مباراة االياب التي 
يحتضنها «سانتياغو برنابيو» 
في ١٧ ابريل املقبل ضمن املرحلة 

الثانية والثالثني. 

 األملاني مسعود أوزيل أكد أن الهزمية أمام برشلونة كانت مؤملة

 القادسية ينفي تفاوضه 
  مع العنزي واتحاد جدة يدخل طرفًا

 عبداهللا العنزي 
  نفى مدير فريق القادسية ابراهيم املسعود 
ما تناقلته وسائل اإلعالم عن وجود أي اتفاق 
شفوي او مكتوب بني القادسية والعب كاظمة 
واملنتخب فهد العنزي لالنتقال الى صفوف 

األصفر مقابل نصف مليون دينار.
  وكان مدير الكرة في القادسية ومالك شركة 
«فيتو» للخدمات الرياضية فواز احلساوي 
قد نفى ايضا اي اتفاق بني «فيتو» والعنزي 
من اجل عقد رعاية واحتكار، كما هو احلال 

مع بعض احملترفني في الدوري احمللي.

  الى ذلك علمت «األنباء» ان نادي احتاد جدة 
السعودي قد أبدى رغبته لوالد الالعب شفويا 
من اجل الظفر بتوقيعه للنادي السعودي، 
وقد نقل رغبة االحتاد الى والد العنزي احد 
األشخاص املقربني من عضو شرف في النادي 
السعودي، ولم يعارض والد الالعب الفكرة 
وأبدى رغبة في ان تكون املفاوضات مباشرة 
بينه وبني النادي السعودي، ومن املقرر ان 
يصل الى البالد بعد انتهاء خليجي ٢٠ وفد 
من االحتاد للتفاوض مباشـــرة مع الالعب 

ووالده. 


