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  ١٦  فبراير ٢٠١١ 

 أعلنت رابطة دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم إيقاف  56 
كل من األرجنتيني إيزيكيل الڤيتسي مهاجم نابولي وأليساندرو 
روزي مدافع روما ثــــالث مباريات بعد أن تبادال البصق خالل 
مباراة الفريقني. وقرر قاض رياضي هذه العقوبة استنادا إلى 
لقطــــات تليفزيونية، وهو ما يعني غياب مهاجم نابولي حتى 
السادس من مارس املقبل، مبا في ذلك مواجهة ميالن املتصدر 

في ٢٨ اجلاري. ولم يفطن حكم اللقاء إلى الواقعة. 

 أعلن علي كافشيان، رئيس االحتاد اإليراني لكرة القدم، أن البرتغالي كارلوس كيروش 
رفض عرضا لتدريب املنتخب اإليراني األول، وقال كافشيان في برنامج تلفزيوني رياضي 
«قبلنا جميع مطالب كيروش، لكنه أبلغنا أنه ال ميكنه قبول العرض ألسباب شخصية»، 
وأوضــــح أن كيروش قبل جميع التفاصيل الفنية واملالية، لكن الواضح أن أفراد أســــرته 
ليسوا مستعدين لإلقامة في إيران على مدار األعوام الثالثة املقبلة، وذكرت وسائل اإلعالم 
الرياضية في طهران، أن العقد مع املدرب الســــابق للبرتغال وجنوب أفريقيا وفريق ريال 

مدريد االسباني كان بصدد التوقيع وأن كيروش اختار بالفعل ثالثة معاونني له.

 كيروش يرفض تدريب إيران إيقاف الڤيتسي وروزي ٣ مباريات

 أرسنال يريد إسقاط ميسي والثأر من برشلونة 
 روما يستضيف شاختار في «أولمبيكو» بذهاب دور الـ ١٦ بدوري أبطال أوروبا

 تفــــوح 
الثأر  رائحة 
من موقعـــة 
د  «ســـتــــا
االمـــارات» 
التي ستجمع 
ل  ارسنـــــا
االجنليزي بضيفه برشـــلونة 
االسباني اليوم في ذهاب الدور 
ثمن النهائي مـــن دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم، وتعتبر هذه 
املوقعة االقوى فـــي الدور ثمن 
النهائي الى جانب مواجهة انتر 
ميـــالن االيطالي حامـــل اللقب 
ووصيفه بايرن ميونيخ االملاني، 
ومن املتوقع ان تكون مثيرة الى 
اقصى احلدود نظـــرا الى االداء 
الهجومي «السلس» الذي يتمتع 

به الفريقان.
  ويبحث ارســـنال فـــي هذه 
املواجهة عن اســـتعادة اعتباره 
من برشلونة والتخلص من عقدته 
امام النادي الكاتالوني، الن فريق 
املدرب الفرنسي ارسني ڤينغر لم 
ينجح في اخلروج فائزا في اي 
مـــن املباريات التي خاضها امام 
منافسه ان كان على ارضه او في 
«كامب نو» او على ملعب محايد 
على غرار نهائـــي ٢٠٠٦ عندما 
حول الفريق االســـباني تخلفه 
بهدف لســـول كامبل الى فوز ٢ 
ـ ١ بفضل هدفني من الكاميروني 
صامويل ايتو والبرازيلي البديل 
جوليانو بيليتي، فتوج باللقب 
للمرة الثانية بعد ١٩٩٢ قبل ان 
يلحقه بلقب ثالث عام ٢٠٠٩ على 
حساب فريق اجنليزي آخر هو 
مان يونايتـــد (٢ ـ ٠)، وتواجه 
الطرفان للمرة االولى في املسابقة 
ذاتها خالل دور املجموعات من 
موسم ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ عندما تعادال 
ذهابا في برشـــلونة ١ـ  ١ قبل ان 
يفوز النادي الكاتالوني ايابا في 
وميبلـــي ٤ ـ ١ حـــني كان مدربه 
احلالي جوسيب غوارديوال قائدا 
للفريق، ثم تواجه الفريقان املوسم 
املاضي ايضا خـــالل الدور ربع 
النهائـــي فتعادال ذهابا ٢ ـ ٢ في 
لندن بفضل ركلـــة جزاء نفذها 
قائد «املدفعجية» وصانع العابه 
االسباني سيسك فابريغاس قبل 
٥ دقائق من النهاية، قبل ان يفوز 

بحاجة الى ان يكون العبو فريقك 
الـ ١١ في قمـــة عطائهم من املهم 
بالنسبة لنا ان نلعب املباراة بثقة 

واميان بقدراتنا».
امللعـــب االوملبي في     وعلى 
العاصمة االيطالية، يتواجه روما 
مع ضيفه شـــاختار دانييتسك 
االوكراني الـــذي يتجاوز حاجز 
دور املجموعات للمرة االولى في 

تاريخه.
   ومـــن الصعب توقع نتيجة 
هذه املواجهة التي ستكون اعادة 
لـــدور املجموعات من موســـم 
٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ عندما حقق روما 
فوزا كبيرا على ارضه برباعية 
نظيفة، قبل ان يخســـر ايابا ٠ـ  
١، ويأمل روما ان يدخل الى هذه 
املواجهة بزخم مبارياته الثالث 
االخيرة في دور املجموعات عندما 
عاد من بعيـــد لينتزع البطاقة 
الثانية بعد فوزه على مضيفه 
بال السويســـري ٣ ـ ٢ وضيفه 
بايرن ميونيخ ٣ ـ ٢، ثم تعادله 
خارج قواعده مع كلوج الروماني 
١ ـ ١، ويدخـــل الفريق االيطالي 
الى هذه املباراة بأفضلية متمثلة 
بان منافسه غاب عن املباريات 
الرســـمية منذ اواخـــر نوفمبر 
املاضي بسبب العطلة الشتوية 
فـــي اوكرانيا، وهو حتضر لهذا 
اللقاء مبشاركته في دورة ودية 
في اســـبانيا (كأس ديل سول) 
حيث فاز في اربع مباريات ووصل 
الى النهائي قبل ان يخسر امام 

مواطنه كارباتي ٠ ـ ١.
  ويقود الفريق االوكراني املدرب 
الروماني ميرسيا لوشيسكو الذي 
يعرف الكرة االيطالية جيدا كونه 
اشـــرف على بيزا (١٩٩٠ ـ ١٩٩١) 
وبريشيا (١٩٩١ـ  ١٩٩٦) وريجيانا 
(١٩٩٦ـ  ١٩٩٧) وانتر ميالن (١٩٩٨ 
ـ ١٩٩٩)، وتواجـــد مع روما في 
تسع مناسبات في الدور االيطالي 
وخرج فائزا ثالث مرات، مقابل 

ثالث هزائم وثالثة تعادالت.
  كما انـــه زار امللعب االوملبي 
مرتني في هذه املسابقة، االولى 
انتهـــت بالتعـــادل (١ ـ ١) خالل 
الدور الثاني ملوسم ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ 
حني كان مدربا لغلطة ســـراي 
التركي، وموســـم ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ 

مع شاختار. 

باناثينايكوس اليوناني (٠ـ  ٣)، 
محققا حينها فوزه االول خارج 
قواعده من مبارياته الست االخيرة 
في املسابقة، والثاني فقط في آخر 
١٢ مباراة لكنه لم يخسر سوى 
مرة في املباريات الـ ١٥ االخيرة 

التي خاضها خارج قواعده.
   وبعيدا عن االحصائيات التي 
ال تعني الكثير، فان مهمة ارسنال 
امام كتيبة غوارديوال ســـتكون 
صعبة للغاية لكن مدربه ڤينغر 
يؤكد ان فريقه تعلم من مواجهتي 
املوسم املاضي، مضيفا «عندما 
تواجه فريقا مثل برشلونة انت 

بني جماهيره خالل الدور االول، 
مسجال ١٤ هدفا، علما انه لم يتلق 
اي هزمية على ارضه في املباريات 

الدمناركـــي، لكنـــه عانى خارج 
قواعده، النه لم يخرج فائزا سوى 
مرة واحدة وكانت على حساب 

من خارج اجنلترا، اما بالنسبة 
لبرشلونة فهو تصدر مجموعته 
في الـــدور االول امام كوبنهاغن 

الـ ٢٧ التي خاضها في املسابقة 
على «ستاد االمارات» (ارسنال 
ستاديوم سابقا) على يد فريق 

النادي الكاتالوني ايابا على ارضه 
٤ ـ ١ بفضـــل رباعية من جنمه 
االرجنتيني ليونيل ميسي بعدما 
افتتح الدمناركي نيكالس بندتنر 
الذي  اللندني  التسجيل للنادي 
يتأهل الى االدوار االقصائية للمرة 
احلادية عشرة على التوالي من 
اصل ١٣ مشاركة حتى اآلن، وهو 
بلغ الدور ربع النهائي في االعوام 

الثالثة االخيرة.
   ويأمل ارســـنال ان يواصل 
تألقه على ارضه في املسابقة هذا 
اللندني فاز  الفريق  املوسم الن 
في املباريات الثالث التي خاضها 

 مهاجم برشلونة ليونيل ميسي تألق أمام ارسنال املوسم املاضي في دوري أبطال أوروبا وسجل رباعية تاريخية 

(أ.ف.پ)  كرة خلفية مزدوجة ملهاجم فوالم كلينت دميبسي أنقذها حارس تشلسي بيتر تشيك 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس انجلترا (ذهاب دور الـ ٣٢) 

 ١٠:٤٥  ويغان ـ بولتون 

 إيطاليا (المرحلة السابعة عشرة) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨:٣٠  فيورنتينا ـ انتر ميالن  

 ٨:٣٠  سمبدوريا ـ جنوى 

 ألمانيا (المرحلة الحادية والعشرون) 
 دبي الرياضية ٢  ٨:٤٥  هامبورغ ـ سانت باولي  

 ميسي تهديد يقض مضجع أرسنال
 يدخل ارسنال االجنليزي الى مواجهته مع ضيفه برشلونة االسباني اليوم 
ــن يتمكن من اخلروج بالنتيجة املطلوبة اال من خالل  وهو يدرك متاما انه ل
ايقاف النجم االرجنتيني ليونيل ميسي. لكن التخطيط شيء والتطبيق شيء 
آخر، ألن ميسي يقض مضجع جميع الفرق التي تواجه النادي «الكاتالوني» 
وارسنال ليس االستثناء على االطالق، وهو يدرك هذا االمر متاما ألنه اختبر 
ــباك «املدفعجية»  حجم موهبة هذا الالعب وفاعليته بعدما دك االرجنتيني ش

برباعية املوسم املاضي في اياب الدور ربع النهائي من املسابقة االوروبية االم. 
ــن»، هذا ما قاله مدرب ارسنال الفرنسي  «كأنه قادم من لعبة البالي ستايش
ارسني ڤينغر بعدما شاهد فريقه يودع املسابقة املوسم املاضي على يد ميسي، 
مضيفا «برشلونة فريق جيد جدا لكنه ميلك بالطبع ميسي، بامكانه ان يصنع 
الفارق في اي حلظة في املباراة. بدا مستحيال ان يتمكن من تسجيل الهدف 

االول (اياب ربع نهائي املوسم املاضي) لكنه جنح رغم ذلك». 

 «دربي» غرب لندن «سلبي» وتشيك أنقذ تشلسي
 يحل إنتر ميالن اإليطالي اليوم 
ضيفــــا على فيورنتينــــا آمال في 
مواصلة مطاردته ملتصدر ترتيب 
البطولة لهذا املوسم إيه سي ميالن 
بعدما أبعدته هزميته بهدف نظيف 
في مباراته السابقة أمام يوڤنتوس 
عن حدة املنافسة قليال. وستكون 
مباراة اليوم على ملعب «أرتيميو 
فرانكي» مبدينة فلورنسا واحدة 
من مباراتــــني مؤجلتني إلنتر من 
شهر ديسمبر املاضي، وفي مباراة 
اليوم يلتقي ســــمبدوريا  أخرى 
مع جنوى في لقــــاء مؤجل آخر 
من ديسمبر املاضي بسبب سوء 
األحوال اجلوية وتساقط الثلوج 

آنذاك.

  إنجلترا

  انقذ احلارس الدولي التشيكي 
العمالق بيتر تشيك فريقه تشلسي 
حامل اللقب من اخلسارة امام جاره 
اللندني فوالم بتصديه لركلة جزاء 
في الوقت بدل الضائع لينتهي دربي 
غرب عاصمــــة الضباب بالتعادل 
السلبي اول من امس على ملعب 
«كرافن كوتيدج» في لندن في ختام 
املرحلة الســــابعة والعشرين من 
الدوري االجنليــــزي لكرة القدم. 
وتصدى تشيك لركلة اجلزاء التي 
انبرى لها االميركي كلينت دميبسي 
في الدقيقة الثالثة واالخيرة من 
الوقت بدل الضائــــع بعد عرقلة 
االخير داخل املنطقة من قبل املدافع 
البرازيلي داڤيد لويز احد افضل 
الالعبني في املباراة واملنتقل الى 
صفوف النادي اللندني في اليوم 
االخير من فترة االنتقاالت الشتوية 

من بنفيكا البرتغالي.
  وعلى الرغم من انقاذ تشــــيك 
لتشلسي فإن التعادل كان بطعم 
اخلسارة بالنسبة للفريق اللندني 
الــــذي تضاءلت حظوظــــه كثيرا 
في االحتفــــاظ باللقب بعدما بات 
يتخلــــف بفارق ١٢ نقطة عن مان 
الرغم من  يونايتد املتصدر على 
امتالكه مباراة مؤجلة امام االخير 

لكنه هذه املــــرة احتفظ بالدولي 
العاجي ديدييه دروغبا على مقاعد 
االحتياط. وحصل دميبسي على 
ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع اثر احتكاك مع 
لويز فانبرى لها بنفســــه بيد ان 
تشيك تصدى لها قبل ان يلعبها 
دميبسي بتسديدة اكروباتية خارج 

اخلشبات الثالث.
  من جانــــب آخر، يلتقي اليوم 
ويغــــان مع بولتون في الدور ٣٢ 

من كأس االحتاد االجنليزي.

  إسبانيا

  فرمل مايــــوركا ضيفه اتلتيك 
بلباو عندما تغلب عليه ١ - ٠ في 
ختام املرحلة الثالثة والعشرين من 
الدوري االسباني. وسجل الدولي 
الكاميروني بيار ويبو هدف املباراة 
الوحيد فــــي الدقيقة ١١. وضرب 

ستقام في االول من مارس املقبل 
في لندن.

  وواصل النادي اللندني نزيف 
النقاط وفشل للمرة الثانية على 
التوالي فــــي حتقيق الفوز حيث 
خسر امام ضيفه ليڤربول ٠ - ١ 
في املرحلة املاضية، وفشل تشلسي 

في استعادة املركز الرابع من جاره 
االخر توتنهام الفائز على مضيفه 
سندرالند ٢ - ١ في افتتاح املرحلة، 
واشرك مدرب تشلسي االيطالي 
كارلو انشيلوتي املهاجم االسباني 
فرنانــــدو توريس اساســــيا منذ 
البداية للمباراة الثانية على التوالي 

مايوركا عصفورين بحجر واحد 
فهو اســــتعاد نغمة االنتصارات 
التي غابت عنه في املراحل االربع 
االخيرة بتلقيه ٣ هزائم وسقوطه 
في فخ التعادل مرة واحدة، وحرم 
اتلتيك بلباو مــــن حتقيق الفوز 
التوالي واالقتراب  اخلامس على 
من املركز الرابع املؤهل الى مسابقة 
دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل. 
ورفع مايوركا رصيده الى ٣١ نقطة 
وحلق بخيتافي واشبيلية وريال 
سوسييداد الى املركز السابع، فيما 
جتمد رصيد اتلتيك بلباو عند ٣٨ 

نقطة في املركز اخلامس.

  ألمانيا

  يلتقي اليوم هامبورغ مع سانت 
باولي في مباراة مؤجلة من املرحلة 
احلادية والعشرين بسبب سقوط 

االمطار االسبوع املاضي.

 إنتر يسعى الستعادة توازنه أمام فيورنتينا.. وهامبورغ يواجه سانت باولي

 «الفينومينو» رونالدو يضع حدًا لمسيرته الكروية

 فافري يتولى تدريب مونشنغالدباخ
 تولى لوسيان فافري املدرب السابق لهرتا برلني 
منصب املدير الفني لفريق بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملاني خلفا ملايكل فرونتزيك الذي أقيل من املنصب. 
ووقع السويسري فافري (٥٣عاما)، الذي بدأ مهامه 
مع الفريق امس عقدا يستمر حتى نهاية يونيو ٢٠١٣. 
ويحتل مونشــــنغالدباخ، الذي توج بلقب الدوري 
األملاني (بوندسليغا) خمس مرات كان آخرها ١٩٧٧، 

املركز لثامن عشر األخير في الدوري برصيد ١٦ نقطة 
ويواجه خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية.وكان 
مونشنغالدباخ أقال مدربه السابق فرونتزيك (٤٦ 
عامــــا) بعد يوم واحد من هزمية الفريق ٣ - ١ أمام 
سانت باولي بالدوري األملاني. وأصبح فرونتزيك 
سادس مدرب يجرى إقالته هذا املوسم في مسابقة 

الدوري األملاني، والرابع في عام ٢٠١١.  

 اكد جنم كرة القدم البرازيلي 
الشـــهير بلقب «الفينومينو» اي 
«الظاهرة» رونالدو قراره بوضع 
حد ملسيرته الكروية عن سن ٣٤ 
عاما بســـبب مشاكل بدنية. وبدا 
رونالـــدو، املتوج باللقب العاملي 
مرتـــني مع منتخب بـــالده عامي 
١٩٩٤ و٢٠٠٢، متأثـــرا في مؤمتر 
صحافي مبقر نادي كورينثيانز، 
وقال «اضع حدا ملسيرتي كالعب 
محترف»، واضاف رونالدو امللقب 
العامني  بـ «الفينومينـــو»: «في 
االخيريـــن، تعرضت لسلســـلة 
طويلة مـــن االصابات من جانب 
الـــى آخر ومن ســـاق الى اخرى 
ومن عضلة الى اخرى، هذه اآلالم 
دفعتني الى التعجيل بوضع حد 
ملسيرتي الكروية». وتابع رونالدو 
الذي لـــم يقو على حبس دموعه 
«كانت مســـيرتي جيدة ومثيرة 
ورائعـــة». وكان رونالـــدو اعلن 
في تصريح لصحيفة «ســـتادو 
دي ســـاو باولو»: «لم اعد قادرا، 
اريـــد مواصلة مشـــواري، لكني 
غير قادر، افكر بحركة ما لكني ال 
امتكن من تنفيذها كما اريد. حان 
الوقت (من اجل االعتزال)». وبعد 
١٧ عاما بعد بزوغه جنما مبهرا في 
البرازيل، كتب رونالدو الســـطر 
األخير في مسيرة مليئة بالنجاحات 
واإلصابات واألهداف، عندما أعلن 
اعتزاله كرة القدم إثر هزميته في 
كفاحه أمـــام الوزن الزائد واآلالم 
املتواصلة التي زجت به أكثر من 

مرة في غرفة العمليات. ولم ميثل 
اعتزال الهـــداف األول في تاريخ 
بطوالت كأس العالم واحلائز جائزة 
أفضل العبـــي العالم من االحتاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) ثالث 
مرات أعوام ١٩٩٦ و١٩٩٧ و٢٠٠٢، 
مفاجأة للمتابعـــني الذين راقبوا 
خالل األشهر األخيرة كفاحه من 
أجل مد مشواره في املالعب حتى 
ديسمبر املقبل من أجل استكمال 
تعاقـــده مع كورينثيانز منذ عام 
٢٠٠٩، عندما استهل مشواره مع 
فريق مدينة ساو باولو ومستواه 
في انحدار، ولم يتمكن هذا العام من 

هز الشباك في املباريات األربع التي 
لعبها، كما لم يتمكن من احليلولة 
دون خروج كورينثيانز بشـــكل 
مهني من بطولة دوري أبطال أميركا 
اجلنوبية «كوبا ليبرتادورس»، 
باخلســـارة ٠ - ٢ أمـــام توليما 
الكولومبي املتواضع، وتسببت 
الهزمية فـــي رد فعل غاضب من 
التي  قبل جماهيـــر كورينثيانز 
رشقت حافالت الالعبني باحلجارة 
بل وطالبت برحيل رونالدو عن 
الفريق، ورضخ الالعب (٣٤ عاما) 
للضغوط، ووضع نهاية ملشوار 

بدأه في سن السابعة عشرة.

 أسطورة المالعب يسطر كلمة النهاية بعد ١٧ عامًا من اإلبداع

  (أ.پ) رونالدو يبكي حلظة إعالنه االعتزال 

 مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي 
 دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور الـ ١٦) 
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