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25 وقع اختي����ار النج����م البرازيلي كاكا على منافس����ه 
األرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل العب في العالم.وقال 
كاكا في تصريحات لصحيفة »أس« اإلسبانية »في الوقت 
احلالي ميس����ي هو األفضل، وهذه هي احلقيقة، لقد فاز 
بكثير من األلقاب مع فريقه برشلونة خالل أخر 12 شهرا«.

وجاءت تصريحات كاكا بعدما صرح جنم بالده وأسطورة 
ك����رة القدم بيليه بكون جنم ميالن الس����ابق األفضل في 

العالم على حساب كريس����تيانو رونالدو وميسي نظرا 
لقدراته املتكاملة وقدرته على خدمة أي فريق يلعب في 
صفوفه بصورة جماعية.وأوضح كاكا إعجابه مبيس����ي 
وقال »لقد سبق لي الفوز بجائزة أفضل العب في العالم 
وكذلك حصل عليها رونالدو ورمبا يفوز بها ميسي وهذه 
هي كرة القدم«.وأعرب كاكا عن أمنيته الفوز مرة أخرى 

بجائزة أفضل العب في العالم.

كاكا: ميسي أفضل العب في العالم حاليًا

برشلونة يستعرض على أتليتكو مدريد وسقوط ديبورتيڤو أمام إسبانيول.. وفوز صعب ليوڤنتوس.. وبايرن ميونيخ إلى المركز الثالث

»دربي« مانشستر لـ »الرجل« ورباعية ألرسنال في مرمى ويغان 
اكد مان يونايتد انه »زعيم« 
مدينة مانشس���تر بعد ان سرق 
الفوز ف���ي الثواني االخيرة من 
عمر مباراة الدربي امام مانشستر 
سيتي بفوزه 4-3، وقدم العبو 
مان يونايتد درسا في استغالل 
الوق���ت والفرص بفضل البديل 
مايكل اوين الذي سجل هدف الفوز 
الغالي للسير اليكس فيرغسون 
في س���تاد »اولد ترافورد« في 
الدوري  املرحلة السادس���ة من 

االجنليزي لكرة القدم.
وسجل ملان يونايتد وين روني 
)2(، ودارين فليتشر )49و80( 
ومايكل اوين )96(، وملانشستر 
سيتي غاريث باري )16( وغريغ 

بيالمي )52و90(، 
وبذل���ك رفع م���ان يونايتد 
رصيده الى 15 نقطة متساويا مع 

تشلسي في الصدارة مؤقتا .
وكانت املباراة مبنزلة »معركة 
كروية قدم فيها العبو الفريقني 
كل فنونهم السيما االرجنتيني 
كارلوس تيڤيز العب مان يونايتد 
سابقا وقوبل بصيحات االستهجان 
لكنه جنح في صنع كرة الهدف 
االول لفريقه بانتزاعها مبهارة من 
يدي حارس مرمى مان يونايتد 
بن فوستر كما لم يحالفه احلظ 
في كرة سددها واصطدمت بالقائم 

األيسر ملان يونايتد.
في املقابل كان اخلبير رايان 
غيغ���ز مفت���اح الف���وز لرجال 
فيرغسون بعد ان ساهم في صنع 
األهداف لفريقه وحتديدا التمريرة 
السحرية ملايكل اوين في الثواني 
املباراة والتي  االخيرة من عمر 
أثمرت هدف االنتصار الكبير في 

»اولد ترافورد«.
ودكَّ ارس���نال شباك ضيفه 
ويغان برباعية نظيفة اول من 
امس وحق���ق ليڤربول وصيف 
البطل فوزا صعبا على مضيفه 

وست هام 2-3.
في املباراة االولى، قدم الفريقان 
عرضا قويا وشهد ربع الساعة 
االول من���ه عدة ف���رص اكثرها 
لصاحب االرض الذي لم يحسن 
العب���وه اس���تغاللها خصوصا 
رأس���ية الفرنسي وليام غاالس 
التي ابعدها تيتوس برامبل من 
على خط املرمى)13(، وركلة حرة 
نفذها الهولندي روبن ڤان بيرسي 

بجانب القائم األمين)17(.
واهدر ڤان بيرسي مجددا اثر 
متريرة من اجلهة اليمنى ارسلها 
الكسندر سونغ لم  الكاميروني 
يحسن استقبالها فخرجت)21(، 
وعوض قبل ان يعوض البلجيكي 
توماس فيرمايلن القادم من اياكس 
الهولندي بعد ركنية من اجلهة 
اليمنى تابعها برأسه ووضع الكرة 

في قلب املرمى)25(.
وحصل ويغ���ان على ركنية 
من اجلهة اليمنى احدثت دربكة 
وخطورة بعد متابعة رأس���ية 
إلميرسون تصدى لها احلارس 
االيطال���ي ڤيتو مانوني وعادت 
الى العب آخر اطلقها قذيفة فلم 
تكمل طريقها الى املرمى بسبب 

الكثافة الدفاعية)37(.
وكاد ڤان بيرس���ي يضاعف 
النتيجة بعد متريرة من الكرواتي 
م���ن اصل برازيل���ي ادواردو دا 
سيلڤا تابعها مباشرة في احضان 
احلارس كريس كيركالند)42(، 
الذي وضع  وفشل ڤان بيرسي 
بني فكي كماشة من الدفاع، في 
اس���تقبال كرة قريبة من املرمى 
وذهب اخلطر)44(، وزاد الهولندي 
واحدة على فرصه الضائعة بعدما 
اس���تقبل على ص���دره كرة من 
االسباني فرانسيسك فابريغاس 
والتف حول نفسه وسددها في 
االرض مرت بجانب القائم االمين 
حاول ادورادو اعادتها الى الشباك 

فلم ينجح)1+45(.
وفي الشوط الثاني، لم ميهل 
ارسنال ضيفه كثيرا من الوقت 
الهدف  حتى اض���اف فيرمايلن 
الثاني مس���تفيدا م���ن متريرة 
ايبويه)49(،  العاجي اميانويل 
ووجه ادواردو الضربة القاضية 
بعدما تلقى كرة من الفرنس���ي 
فازيريكي ابو ديابي تابعها بيمناه 

في الشباك)59(.
واختتم قائد ارسنال فابريغاس 
املهرجان بع���د متريرة ارضية 
امام  اليمنى  عرضية من اجلهة 
باب املرمى وضع االسباني قدمه 
اليمنى في طريقها وحولها الى 

الشباك)90(.
وفي اللقاء الثاني الذي متيز 
باإلثارة والندي���ة من اجلانبني 
تق���دم في���ه ليڤرب���ول 3 مرات 
وعادل وس���ت هام مرتني دون 
ان ينجح للم���رة الثالثة فخرج 
خاسرا. وافتتح النجم االسباني 

متفرقات 

اعلن رئيس نادي ريال مدريد االسباني فلورنتينو 
بيريز امس عن ميزانية قياسية للنادي امللكي ملوسم 
2009-2010 قدرها 422 مليون يورو، مع ديون تبلغ 

327 مليونا.
واوضح بيريز في اجلمعية العمومية انه يسعى 
الى تقليص ديون النادي بنحو 200 مليون يورو من 
اآلن حتى  يونيو 2010 بفضل حتسن العائدات بنسبة 

14% عن املوسم املاضي.
ق��ال كالودي��و رانييري م��درب ن���ادي روما إن 
فرانشيسكو توتي قائ��د الفريق االيط��الي لك�رة القدم 
يحتاج إلى تغيير اسلوب لعبه ألنه أصبح »مع�روفا للغاية« 

للجميع.
وأض��اف رانييري في مؤمتر صحاف��ي قبل خوض 
روما ملباراته أم��ام فيورنتين���ا بالدوري احمللي »يجب 
على توتي أن يغير اسلوبه بعض الشيء.. حتى األحجار 
)التي ال متلك عقال( أصبحت تعرف متى سيلعب الكرة«.

وتاب��ع »يجب أن يتحلى بالذكاء ويقوم ببعض التحركات 
املختلفة«.

وتول��ى رانييري تدريب روما في مباراتني بعد رحيل 
املدرب لوشيانو سباليتي وفاز الفريق مرة واحدة وخسر 

مرة واحدة حتت قيادته.
وقال مدرب يوڤنتوس الس��ابق إنه ال يحاول إغضاب 
قائ��د روما بل انه اليزال يحمل لالعب الفائز مع منتخب 
ايطالي��ا بكأس العالم 2006 كل االحت��رام ويعتبره العبا 

عظيما ايضا.
كشف الالعب اجلزائري لزهر حاج عيسى أن نادي 
بورتسموث اإلجنل����يزي الذي خاض معه تدريبات 
لنحو شهر يفاوض أن��دية من أملانيا وفرنس���ا وبلجيكا 
إلعارته ألحدها مع فتح باب االنتقاالت الشت��وية ملدة 

ستة أشهر.
وقال حاج عيس���ى لإلذاعة اجلزائري���ة ان نادي 
بورتس���موث اخبره بأنه ال ميكنه ضمه إلى صفوفه 
املوسم احلالي وانه قرر إعارته إلى إحدى األندية في 
أملانيا أو فرنس���ا أو بلجيكا م���ع فتح باب االنتقاالت 

الشتوية على أن يعود للنادي بعد 6 أشهر.
طالب وزي��ر الرياضة بجنوب أفريقي��ا امس بإقالة 
رئيس احتاد ألعاب القوى ليونارد تشي���ون من منصبه 
بعد اعترافه بالكذب بش���أن إج��راء اختب��ار حت�ديد 
اجلنس على العداءة كاس��تر سيمينيا بطلة العالم أللعاب 

القوى.
تعهد فريدريك تيريز رئيس رابطة اندية احملترفني 
الفرنس���ية لكرة القدم باتخاذ اج���راءات بعدما ألقت 
اعمال شغب بظاللها على مباراتني في دوري الدرجة 

االولى احمللي. 

جنم مان يونايتد وين روني في طريقه للتسجيل في مرمى مانشستر سيتي          )أ.ف.پ(

فرحة العبي برشلونة الڤيش وانييستا وميسي وبيدرو.. ويبدو ألڤيش يضع حذاءه على ظهر حارس مرمى اتلتيكو مدريد روبرتو خيمينيز                     )أ.پ(

توريس التسجيل للضيوف بعدما 
تلقى كرة في اجلهة اليمنى ودخل 
املنطقة وتالعب باملدافع جيمس 
تومكينز ثم هرب من املدافع اآلخر 
ماتيو ابسون ووضع الكرة في 
املرمى)20(. واوقع هاينز غرميه 
كاراغ���ر في احملظ���ور وارتكب 
خطأ ض���ده في املنطقة احملرمة 
فاحتسبت ركلة جزاء اتى منها 
ه���دف التعادل بق���دم االيطالي 
ديامنتي مفتتحا بنك اهدافه مع 

فريقه وست هام)29(.
واعاد الهولندي ديرك كويت 
التقدم لليڤربول بعد ركنية من 
اليمنى تابعها س���تيڤن  اجلهة 
جيرارد برأس���ه واكملها االول 
بقدم���ه اليس���رى ف���ي الزاوية 
اليمنى)42(. ورد وست هام الدين 
بالطريقة ذاته���ا اثر ركنية من 
اجلهة اليمنى على رأس كارلتون 
كول الذي اودعها اسفل الزاوية 
البعيدة عن متناول  اليس���رى 

رينا)1+45(.
وفي الش���وط الثاني، انتظر 
ليڤربول حتى الدقيقة 75 لكسر 
التع���ادل بعد تس���ديدة لغلني 
جونس���ون ارتدت م���ن الدفاع 
وذهب���ت الكرة ال���ى الهولندي 
راين بابل الذي جنح في اجلهة 
اليمنى وارس���لها عرضية على 
الذهبية فأودعها  رأس توريس 
األخير على ميني احلارس روبرت 

غرين )75(.
وكاد وست هام يدرك التعادل 
الثالث في ربع الس���اعة األخير 
لكن رينا واحلظ حاال دون ذلك 
وانتقل ليڤربول الى املركز الثالث 

مؤقتا برصيد 12 نقطة.
وفاز استون ڤيال على ضيفه 
بورتسموث بهدفني نظيفني اولهما 
بعد ان اس���قط الفرنس���ي نادر 
بلحاج املهاجم البلغاري ستيليان 
بتروف فاحتس���بت ركلة جزاء 
نفذها بنجاح جيمس ميلنر مانحا 

فريقه التقدم)34(.
واضاف غابرييل اغبونالهور 
الثاني بتسديدة ميينية  الهدف 
بعد متريرة رأس���ية من ميلنر 
الزاوية  اعل���ى  ف���ي  وضعه���ا 
اليس���رى ملرمى احلارس ديڤيد 
جيمس)43(. وسقط هال سيتي 
امام ضيفه برمنغهام العائد الى 
املمتاز بهدف وحيد سجله غاري 
اوكونور بضربة رأس اثر ركنية 

نفذها كيث فاهي)75(.
وتع���ادل بولتون مع ضيفه 

س���توك س���يتي الذي تقدم عن 
طريق ديف كيتسون اثر متريرة 
رأسية من اجلامايكي ريكاردو 
فول���ر )53( قبل ان يعيد ماتيو 
تايلور االمور الى نصابها من ركلة 
جزاء تسبب فيها داني كولينز 
بإسقاطه سام ريكتس في املنطقة 

احملرمة)89(.
وحقق بيرنلي الصاعد حديثا 
الى املمتاز فوزا كبيرا على ضيفه 
سندرالند 3-1. وافتتح غراهام 
الكس���ندر التس���جيل لصاحب 
االرض من ركلة جزاء تس���بب 
فيها املدافع انطون فرديناند)13(، 
وادرك دارين بنت التعادل بعد 
متريرة بينية من اندي ريد وضع 
منه���ا الكرة في اس���فل الزاوية 
اليمنى)39(. وفي الشوط الثاني، 
متكن بيرنلي من حسم النتيجة 
بهدفني سجلهما ديڤيد ناغنت، 
االول من متابعة رأسية لعرضية 
وايد ايلي���وت)67( والثاني اثر 
متريرة من اجلهة اليمنى ارسلها 

تايرون ميرز فاستدار حول نفسه 
وهرب من مدافع وسدد على ميني 

احلارس كريغ غوردون)86(.

إسبانيا

سقط ديبورتيڤو ال كورونا 
على ارضه امام اسبانيول 3-2، 
واك���رم مايوركا وف���ادة ضيفه 
تينيريفي العائ���د الى األضواء 

بعد غياب برباعية نظيفة.
وعمق برشلونة حامل اللقب 
جراح ضيفه اتلتيكو مدريد بفوزه 
عليه 5-2. ف���ي افتتاح املرحلة 

الثالثة من الدوري االسباني.
ول���م ميه���ل البط���ل ضيفه 
س���وى اقل من دقيقتني الفتتاح 
التسجيل عبر السويدي زالتان 
الذي اس���تغل  ابراهيموڤيتش 
متريرة س���يرجي بوس���كيتس 
وحولها بيمناه داخل الش���باك 
)2(، واضاف االرجنتيني ليونيل 
ميسي الهدف الثاني بعد متريرة 

من تشابي هرنانديز )16(. 

وزاد البرازيلي دانيال الفيش 
محنة الضي���وف بعد خطأ ضد 
ميسي واحتساب ركلة حرة نفذها 
االول باتقان وهو متخصص في 
الكرات الثابتة على غرار معظم 
ابناء بل���ده )30(، ثم اكمل املالي 
سيدو كيتا الرباعية مستفيدا من 

متريرة ميسي )41(. 
وقلص االرجنتيني سيرجيو 
اغويرو الفارق مبجهود فردي بعد 
ان اخترق الدفاع وانفرد باحلارس 
فيكتور فالديس )45(. وفي الشوط 
الثاني، لم تتب���دل االمور كثيرا 
على صعيد االداء، لكن النتيجة 
تغيرت فس���جل هدف���ان االول 
للضيوف بعد خطأ من احلارس 
فالديس الذي ارسل كرة قصيرة 
عل���ى رأس اح���د العبي اخلصم 
فناولها االخير مباشرة الى زميله 
االوروغوياني دييغو فورالن الذي 
لم يتوان في العودة نحو فالديس 
بعد ان هرب من املدافع االوكراني 
دميترو تشيغرينسكي ويسجل 

فان بوينت الذي استثمر متريرة 
الهولندي اريني روبن العرضية 
)82( مانحا فريقه النقاط الثالث. 
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 
11 نقطة بفارق نقطتني عن فريقي 
امام  الصدارة، وبفارق االهداف 
هوفنهامي الذي فاز على مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ 2-4، 
وماينتس الذي تغلب على مضيفه 

بوخوم 2-3.
وسقط شتوتغارت في عقر داره 
امام كولن 0-2 جاء اولهما بعد 
ان مرر الفرنسي فابريس ايهرت 
كرة عرضية استقبلها سيباستيان 
الزاوية  فريز ووضعها اس���فل 
الدولي  اليسرى ملرمى احلارس 
السابق املخضرم ليمان مفتتحا 
التسجيل)25(. وقبل دقيقة من 
نهاية اللقاء اطلق ويلفريد سانو 
قذيفة من 35 مترا اس���تقرت في 
شباك احلارس ليمان الذي وقف 
متفرجا)89(. وتقدم بوروس���يا 
دورمتوند على مضيفه هانوڤر في 
نهاية الشوط االول عبر التركي 
نوري شاهني بتسديدة ميينية 
اليمنى )45(، وعادل  من اجلهة 
العاجي ديدييه يا كونان بعدما 
التونسي سفيان  تلقى كرة من 
شهيد وضعها من زاوية صعبة 

اعلى الزاوية اليمنى )48(. 

اسكوتلندا

اللقب  اهدر رينج���رز حامل 
فرصة االبتعاد في صدارة الترتيب 
اثر تعادله مع مضيفه كيلمارنوك 
0-0 في افتتاح املرحلة اخلامسة 
الدوري االسكوتلندي لكرة  من 
القدم.وتأثر اداء رينجرز كثيرا بعد 
طرد العبه البرتغالي ميغل بدرو 
منديش )43(، وخسر كيلمارنوك 
جهود العبه مانويل باسكالي في 
الدقائق االخيرة )81(.وخسر دندي 
يونايتد على ارضه امام مذرويل 
بهدف لروسي فوربيس )66 من 
ركلة جزاء فتراجع اخلاسر من 
املركز الثالث الى السادس وصعد 
الفائز الى الرابع برصيد 9 نقاط 
بفارق االهداف خلف هيبرنيان 
الذي دك ش���باك ضيفه س���انت 
جونستون بثالثة اهداف نظيفة 
سجلها انطوني ستوكس )21 و73( 

وديريك ريوردان )36(.
وحقق ابردي����ن فوزا صعبا 
ومتأخ����را على ضيفه س����انت 
ميرين بهدف يتيم لتش����ارلي 
مالغرو )88(.وتعادل هاميلتون 

مع فولكيرك 0-0.

عالمية

الثان���ي التلتيكو )84(.  الهدف 
وجاء الهدف الثاني بعد حصول 
برشلونة على ركنية لعبت قصيرة 
تلتها لعبة جماعية بني اندريس 
الذي  انييستا والفيش وميسي 
انهى بتسديدة زاحفة استقرت منها 
الكرة ف���ي الزاوية اليمنى )92(. 
وخسر ملقة امام ضيفه راسينغ 

سانتاندر 2-1. 

  إيطاليا

حقق يوڤنتوس وصيف بطل 
املوسم املاضي فوزا صعبا على 
ضيفه ليفورنو 2-0 في افتتاح 
الدوري  الرابعة م���ن  املرحل���ة 

االيطالي. 
وكان م���اورو كاموراني���زي 
مهندس الفوز بتمريرتني موزونتني 
اليمنى على  االولى من اجله���ة 
الذي  رأس فينتشنزو ياكوينتا 
وضعها في اسفل الزاوية اليسرى 
البعيدة عن احلارس الفونسو دي 
لوسيا )8(. وجاء الهدف الثاني 

من متري���رة كامورانيزي ايضا 
في اجلهة اليسرى الى كالوديو 
ماركيزيو الذي هرب ورفعها من 
فوق احلارس الى اسفل الزاوية 

اليسرى نفسها )30(. 
وفي مب���اراة ثاني���ة، تعادل 
نابول���ي مع ضيف���ه اودينيزي 

 .0-0

فرنسا

واصل بوردو مشواره الناجح 
في حملة الدفاع عن لقبه وحقق 
فوزه اخلامس على حساب مضيفه 
الوافد اجلديد 2-0 في  بولوني 
افتت���اح املرحلة السادس���ة من 

الدوري الفرنسي. 
ب���وردو االهم ورفع  وحقق 
رصيده الى 16 نقطة بعد ان افتتح 
له التسجيل يوان غوركوف الهدف 
االول من متابعة رأس���ية لكرة 
نفذها دافي���ا بيليون من ركنية 
)34(، واضاف يوان الشوار الثاني 
بعدما حاول ابعاد كرة من ركلة 
حرة فتحولت الى شباك فريقه 

 .)70(
واس���تمر مرسيليا الوصيف 
الى  في مطاردته ورفع رصيده 
14 نقط���ة بعد فوزه على ضيفه 
مونبلييه 4-2. وصعد رين الى 
املركز الرابع مؤقتا بفارق 3 نقاط 
خلف املتصدر بعد فوزه الكاسح 
على مضيفه غرونوبل برباعية 
نظيفة. ولقن ڤالنسيان مضيفه 
سوشو درسا في الواقعية حني 
هزمه 5-2. واسقط لوريان ضيفه 
نانس���ي 3-1. وسقط نيس امام 
موناكو 1-3. وتعادل سانت اتيان 

مع اوكسير 1-1. 

ألمانيا

صعد بايرن ميونيخ وصيف 
بطل املوس���م املاضي الى املركز 
الثال���ث اثر ف���وزه على ضيفه 
نورمب���رغ العائد ال���ى الدرجة 
االولى 2-1 في املرحلة السادسة 
ال���دوري االملان���ي. وصمد  من 
الش���وط االول  نورمبرغ طول 
وارغم مضيفه على االنتظار حتى 
الدقيقة 55 الفتتاح التسجيل عبر 
احملترف اجلديد الكرواتي ايفيكا 
اوليتش الذي تلقى متريرة من 
الواع���د توماس مول���ر عاجلها 
بيسراه في شباك احلارس رفائيل 
شايفر. واستطاع نورمبرغ ادراك 
التعادل عن طريق اريك مكسيم 
تشوبو موتينغ)73(، لكن الكلمة 
االخيرة كانت للبلجيكي دانيال 


