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النجم���ان  ف���رض 
البرتغالي كريستيانو 
رونالدو واألرجنتيني 
ليونيل ميسي نفسيهما 
بق���وة عل���ى قائم���ة 
املرشحني للفوز بجائزة 
أفض���ل العب كرة قدم 
في العالم في استفتاء 
الدولي للعبة  االحتاد 
)فيف���ا( لع���ام 2009. 
وأعلن »فيف���ا« قائمة 
الالعب���ني املرش���حني 
والت���ي تضم 23 العبا 
باإلضافة ألسماء عشر 

العبات يتنافسن على لقب أفضل العبة 
في العالم لنفس العام. وأحرز رونالدو 
هذه اجلائ���زة في العام املاضي قبل أن 
ينتقل من مان يونايتد اإلجنليزي إلى 
ريال مدريد االس���باني بنهاية املوسم 
املاضي. ولكن ميسي جنم برشلونة قد 
يكون الفائز به���ا لع����ام 2009 بفضل 
تألقه وإجنازاته مع ناديه في املوس���م 
املاضي والذي أحرز في���ه الفريق ثالثية 
تاريخية حيث فاز بألقاب دوري وكأس 
اسبانيا ودوري أبطال أوروبا. وضمت 
القائمة ستة العبني من اسبانيا ومنهم 
حارس املرمى إيكر كاسياس والعب خط 
الوس���ط خافي هيرنانديز واملهاجمان 
فيرناندو توريس وداڤيد ڤيا.كما ضمت 
القائمة الالع���ب البرازيلي كاكا الفائز 
باجلائزة عام 2007 والذي يلعب حاليا 
في صفوف ريال مدريد االسباني الذي 
انتق���ل إليه في صيف ه��ذا العام قادما 

من ميالن اإليطالي.
اقتص����ر  بينم����ا   
الكرة اإليطالية  تواجد 
صاحبة السيادة سابقا 
على جانلويجي بوفون 
حارس مرمى يوڤنتوس 

واملنتخب اإليطالي.
كما ضم����ت القائمة 
كال من األملاني ميكايل 
باالك والعاجي ديدييه 
دروغبا والغاني مايكل 
إيس����يان واإلجنليزي 
فرانك المبارد )تشلسي( 
والبرازيل����ي دييغ����و 
)يوڤنت����وس( والكاميرون����ي صامويل 
إيتو )انتر ميالن( واإلجنليزي ستيڤن 
جيرارد )ليڤربول( والفرنس����ي تييري 
هنري والسويدي زالتان إبراهيموڤيتش 
واالسبانيني أندريس إنييستا وكارليس 
بويول )برش����لونة( والبرازيلي لويس 
فابيانو )إش����بيلية( والفرنسي فرانك 
ريبيري )بايرن ميونيخ( واإلجنليزي 
واين روني )مان يونايتد( واالس����باني 
فيرناندو توريس )ليڤربول( واالسباني 

داڤيد ڤيا )ڤالنسيا(.
أما قائمة املرشحات للقب أفضل العبة 
فضمت عشر العبات بقيادة البرازيلية 
مارتا واألملانية بريجيت برينز.  ويختصر 
فيفا القائمتني إلى خمسة العبني وخمس 
العبات في أوائل شهر ديسمبر املقبل على 
أن يعلن الفائزي����ن باجلوائز في حفله 
الس����نوي الذي يقام في 19 من الش����هر 

نفسه.

يب����دو ان العالقة املتوترة بني مدرب برش����لونة 
غوارديوال واملهاجم الفرنسي الدولي تييري هنري 
قد تؤدي الى رحيل األخير ع����ن الفريق الكاتالوني 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية. ويفضل غواردويال 
اشراك الصاعد بدرو على حساب هنري. وكانت تقارير 
صحافية توقعت امكانية انتقال هنري الى الدوري 

األميركي للمحترفني.

ودع السويدي هنريك الرسون املالعب 
بعد مشوار حافل، شهد تتويجه بالبطوالت 
مع سيلتك وبرشلونة، بخالف رصيد كبير 
بقميص منتخب بالده. وأعلن املهاجم ذو 
ال�38 عاما اعتزاله قبل بداية مباراة فريقه 
هلسينبورغ أمام ديورجاردينز في الدوري 

السويدي، والتي انتهت باخلسارة 0-2.

هنري قد يرحل بسبب تجاهل غوارديوال الرسون يعلن اعتزاله كرة القدم

ريال مدريد لتضميد الجراح أمام خيتافي.. ودربي مثير بين أرسنال وتوتنهام
الى املركز الثالث في الترتيب. وعلق 
حارس يوڤنتوس الدولي جيجي بوفون 
على اداء فريقه االخير: »أعتبره انفجارا 
نوويا. انها النوعية التي منتلكها فعال 
ونحن مدركون لذلك. لعبنا دائما بشكل 
جيد امام الفرق الكبيرة، لكن لس���وء 
احلظ باقي املباريات هي التي تصنع 
املدرب تشيرو  الفارق«. وعلى العبي 
في���رار االنتباه جيدا الى نابولي الذي 
خرج متعادال 2-2 مع ميالن بعدما كان 
متأخرا 0-2 في الدقيقة 90. ويستقبل 
ميالن اخلامس بارما الرابع في مباراة 
قوية على ملع���ب »جوزيبي مياتزا«، 
وهو يدرك ان اهداره املزيد من النقاط 
سيجعل حلم مالحقة جاره اللدود انتر 

بعيد املنال.

ألمانيا

يحل باير ليفركوزن املتصدر على 
شالكه الرابع اليوم في أقوى مباريات 
املرحلة احلادية عشرة من بطولة أملانيا. 
ويتصدر ليفركوزن الترتيب برصيد 22 
الثاني  نقطة بالتساوي مع هامبورغ 
وبفارق هدف واحد ع���ن االخير، في 
حني يحتل فيردر برمين املركز الثالث 
)21 نقطة( وشالكه املركز الرابع )20 

نقطة(. 
ويخوض ش���الكه ثان���ي أصعب 
مبارياته بعد أس���بوع عل���ى تعادله 
مع هامب���ورغ 3-3. من جهته، اكتفى 
ليفركوزن بالتع���ادل 1-1 في اجلولة 
االخيرة م���ع بوروس���يا دورمتوند. 
ويستقبل هامبورغ الوصيف بوروسيا 
مونشنغالدباغ اخلامس عشر على ملعبه 
»نوردبانك أرينا«، وهو يأمل تعويض 
النقطتني اللتني اهدرهما أمام شالكه. 
ويأمل فيردر برمين الثالث تعثر فريقي 
الصدارة عندما يح���ل على نورمبرغ 
السادس عشر في مباراة سهلة للفريق 
االخضر على ملعب »إيزي كريديت«. 
ويحل باي���رن ميونيخ اخلامس على 
ش���توتغارت الرابع عشر على ملعب 

»غوتليب داميلر«.
وفي باقي املباريات، يلعب كولن مع 

هانوڤر وڤولفسبورغ مع ماينتس.

فرنسا

يشهد ملعب »شابان دملاس« اليوم 
قمة املرحلة الثانية عشرة من بطولة 
فرنس����ا »ليغ 1« بني ب����وردو املتصدر 
وضيفه موناكو مفاجأة البطولة. ويأمل 
موناكو الفائز في مبارياته الثالث االخيرة 
التغلب على حامل اللقب وتصدر ترتيب 
الدوري ألول مرة منذ سبتمبر 2004. 
ويتصدر ب����وردو الترتيب برصيد 22 
نقطة مقابل 21 ملوناكو الذي يشرف عليه 
املدرب غ����ي الكومب و20 نقطة لليون 
حامل اللقب ب����ني عامي 2002 و2008. 
ويخوض ليون الثالث دربي مثير مع 
سانت اتيان السادس عشر على ملعب 
االخير »جوفروا غيش����ار«، ويستقبل 
مرسيليا اخلامس والذي ميلك مباراة 
مؤجلة مع باريس س����ان جرمان )20 
احلالي(، تولوز احلادي عشر الذي يعاني 
هذا املوسم، على ملعبه »فيلودروم«. 
وفي باقي املباريات، يلعب أوكسير مع 
مونبلييه وبولوني مع نانسي وغرونوبل 

مع ليل ولنس مع لوريان.

الثاني، سجل الضيوف 3 اهداف متتالية 
افتتحه���ا فابريتس���يو ميكولي الذي 
تابع كرة وصلته من ركلة حرة نفذها 
البرازيلي فابيو سيمبليس���يو )49(، 
ابل هرنانديز  واضاف االوروغوياني 
الثاني مستثمرا عرضية ماتيا كاساني 
)62(. وسجل ميكولي هدفه الشخصي 
الثاني بع���د متريرة بينية طويلة من 
ماتيا كاساني نفسه وضعها بيمناه داخل 
املرمى )67(، قبل ان يدخل االرجنتيني 
دييغو ميليتو على خط التسجيل رافعا 
غلة انتر ميالن الى 5 اهداف مبؤازرة 

من البرازيلي مايكون )83(.
ويفتتح اليوم يوڤنتوس الوصيف 
املرحلة احلادية عش���رة بلقاء ضيفه 
نابول���ي الثاني عش���ر عل���ى ملعب 
»اوليمبيك���و« في تورينو. وس���حق 
فريق »الس���يدة العجوز« سمبدوريا 
5-1 في اجلول���ة املاضية التي اقيمت 
منتصف االس���بوع احلالي، وأسقطه 

15 نقطة وتراجع من املركز الرابع الى 
السابع، وافتتح الكاميروني صامويل 
ايتو املنتقل من برش���لونة االسباني 
الى انتر ميالن مطلع املوسم احلالي، 
مهرجان االهداف من ركلة جزاء احتسبت 
اثر عرقلة كريستيان ميلينتي للمهاجم 
ماريو بالوتيللي، نفذها الكاميروني على 
يسار احلارس سلفاتوري سيريغي )7(، 
واضاف بالوتيللي الثاني بعدما اخرج 
سيريغي الكرة الى ركنية نفذت وتابعه 
االول برأسه في الزاوية اليمنى ملرمى 
الثاني )34(، ثم عزز املهاجم نفسه تقدم 
فريقه بالهدف الثالث والشخصي الثاني 
بتسديدة يسارية بعد متريرة رأسية 
من االرجنتيني اس���تيبان كامبياسو 
)42(. واضاف ايتو الهدف الرابع لفريقه 
الثاني بعد دقيقة واحدة  والشخصي 
بتمريرة من بالوتيللي اثر ركلة حرة 
وضعها االول بقدمه اليمنى في اسفل 
الزاوي���ة اليمنى )43(. وفي الش���وط 

نحن ضمن األربعة االوائل ونريد البقاء 
أطول فترة ممكنة«، وفي باقي املباريات، 
يلعب بيرنلي مع هال سيتي وايفرتون 
مع اس����تون فيال وفوالم مع ليڤربول 
وبورتسموث مع ويغان وستوك سيتي 
مع ولفرهامبتون وسندرالند مع وست 

هام اليوم.

إيطاليا

ف���از انتر ميالن حام���ل اللقب في 
املواس���م االربعة االخي���رة ومتصدر 
الترتي���ب احلالي على ضيفه باليرمو 
5 � 3 اول م���ن امس في ختام املرحلة 
العاش���رة من الدوري االيطالي، ورفع 
انت���ر مي���الن رصيده ال���ى 25 نقطة 
مقابل 21 لوصيفه في املوسم املاضي 
ومطارده احلالي يوڤنتوس الذي تغلب 
على ضيفه سمبدوريا )20 نقطة( 5 � 
1 امس في االفتتاح وانتزع منه املركز 
الثاني، فيما جتمد رصيد باليرمو عند 

وتتجه االنظار الى »ستاد االمارات« 
حيث يس����تقبل ارسنال جاره توتنهام 
الدربي الش����مالي للعاصمة لندن،  في 
ويحتل ارسنال املرتبة الثالثة، ويتقدم 
بفارق االهداف فقط عن توتنهام، لكن 
االول ميلك مباراة مؤجلة، ولم يتمكن 
توتنهام من الفوز على أرسنال في آخر 
19 مباراة، وهو ما سيس����عى االول الى 
كس����ره بحال اراد املنافسة جديا على 
اللقب، وأهدر أرسنال نقطتني ثمينتني 
في اجلولة الس����ابقة بسماحه ملضيفه 
وستهام تسجيل هدفني متأخرين )2 � 2(، 
في حني سقط توتنهام أمام ضيفه ستوك 
سيتي 0 � 1 بهدف غلني ويالن في الدقيقة 
86، وقال مهاجم توتنهام الدولي بيتر 
كراوتش: »أعتقد ان كثيرين في بداية 
املوسم لم يرشحوا أرسنال للمنافسة. 
ميلكون تشكيلة شابة وأظهروا للكل انه 
مبقدورهم االستمرار، لكننا نحن أيضا 
فاجأنا البعض بالطريقة التي بدأنا بها، 

الذي ميلك مباراة مؤجلة، وحتدى مدرب 
مان يونايتد السير أليكس فيرغسون 
العبيه لنسيان مباراة ليڤربول قائال: 
»خسرنا 1 � 4 املوسم املاضي في ليڤربول، 
لكن الالعبني عادوا بقوة وأحرزنا لقب 
البطولة الحقا، ردة الفعل على خيبات 
األمل هي جزء من التحدي«، وسيعتمد 
فيرغسون الذي سيفتقد العب وسطه 
الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ املصاب 
في ركبته، مجددا على مهاجمه املخضرم 
مايكل أوين املتألق في الفترة األخيرة، 
والذي سجل خالل فوز الشياطني احلمر 

على بارنسلي في كأس الرابطة.
ويواجه تشلسي املتصدر بولتون 
للمرة الثانية في ثالثة أيام بعد سحقه 
اياه 4 � 0 في كأس رابطة االندية، على 
الثاني »ريبوك س���تاديوم«،  ملع���ب 
وحذر مدرب ال� »بلوز« االيطالي كارلو 
انش���يلوتي العبيه اال يتوقعوا تكرار 

نتيجتهم الساحقة أمام بولتون.

يفتتح ري���ال مدريد ثاني الترتيب 
املرحلة التاس���عة من بطولة اسبانيا 
»ليغا« عندما يستقبل جاره خيتافي 
الثامن اليوم على ملعبه »س���انتياغو 
برنابي���و« في مب���اراة البديل له عن 

الفوز.
وستكون كل االنظار مسلطة على 
ري���ال مدري���د اجلريح الس���اعي الى 
الع���ودة الى نغمة االنتص���ارات بعد 
ثالث مباريات لم يشهد فيها الفوز في 
الفريق  مختلف املسابقات، ويخوض 
امللكي اللقاء بعد تلقيه اخلسارة االكثر 
اذالال بحس���ب الصحف احمللية، أمام 
الكوركون ما وضع املدرب التش���يلي 
مانويل بيللغريني حتت املجهر، علما 
ان الصحف حتدثت عن منحه مباراتني 
النقاذ املوقف واال ستلجأ ادارة النادي 
امللكي الى االطاحة به، وأثبت خيتافي 
سابقا انه خصم صعب لريال، ففاز على 
أرضه 3 � 1 املوسم املاضي ما وضع مدرب 
ريال السابق االملاني برند شوستر على 
مقصلة االقالة، وبام���كان بيللغريني 
اعادة البرازيلي كاكا الى تشكيلته بعد 
اراحته امام الكوركون، لكن البرتغالي 
كريستيانو رونالدو اليزال غائبا بسبب 
اصابة في كاحله.وليس مبقدور ريال 
ان يتحمل نزيف املزيد من النقاط خلف 
برشلونة الذي يتصدر الترتيب بفارق 

ثالث نقاط عنه.
وفي الوقت الذي عجز فيه ريال عن 
التسجيل في مباراتيه االخيرتني، فان 
غرميه برش���لونة عاد للتألق وسحق 
ريال سرقسطة 6 � 1 االسبوع املاضي، 
وهو يسعى الى تعزيز صدارته عندما 
يحل على اوساسونا العاشر على ملعب 

»رينو دي نافارا«.
وانضم مهاجم برشلونة السويدي 
زالت���ان ابراهيموڤيتش الى داڤيد فيا 
مهاجم ڤالنس���يا عل���ى رأس ترتيب 
الهدافني )7 اهداف( بتس���جيله مرتني 
في مرمى سرقسطة، لكن االنظار اجتهت 
الى اداء االرجنتيني ليونيل ميس���ي 
الالفت بعدما طالته االنتقادات ملستواه 
العادي مع منتخب االرجنتني، ويحل 
اشبيلية الثالث على خيريز بعد فشله 
في التس���جيل في اخر مباراتني، كان 
آخرها تعادله مع اسبانيول 0 � 0 في 

اجلولة االخيرة.

انجلترا

اللقب  يبحث مان يونايت����د حامل 
أمام  عن تعويض خس����ارته االخيرة 
ليڤربول عندما يستقبل بالكبيرن روفرز 
ف����ي املرحلة احلادية عش����رة للدوري 
االجنليزي »برمييرليغ«، فعلى ملعب 
»أولد ترافورد« يحل بالكبيرن روفرز بعد 
ايام من معاناة بعض العبيه من ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير، وغياب العبني من 
صفوفه في مباراة تشلسي 0 � 5 االسبوع 
املاضي، ما س����يعقد مهمة املدرب سام 
االردايس الذي يعاني أصال في املباريات 
خارج أرضه بعد خسارة تشلسي الكبيرة 
وقبلها امام ارس����نال 2 � 6، وكان مان 
يونايتد نزل عن صدارة الدوري ملصلحة 
تشلس����ي بعد خسارته 0 � 2 االسبوع 
املاض����ي امام غرميه ليڤربول، فتصدر 
الفريق اللندني الترتيب بفارق نقطتني 
عن يونايتد، وخمس نقاط عن أرسنال 

إنتر ميالن يكتسح باليرمو.. ويوڤنتوس يواجه نابولي.. واختبار ناري لباير ليڤركوزن على أرض شالكه

رونالدو داخل مجسم يضم صور جنوم الكرة خالل تصنيف »كاسترول« الفضل العبي العالم   )رويترز(

ليونيل ميسي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الحادية عشرة(

شو سبورت 3:451أرسنال � توتنهام
شو سبورت 61فوالم � ليڤربول

اكسترمي سبورت6إيڤرتون � استون ڤيال
6بيرنلي � هال سيتي
شو شاشة6بورتسموث � ويغان
شو كوميدي اكسترا6سندرالند � وست هام

ستوك سيتي � 
شو مسلسالت اكسترا6ولڤرهامبتون

شو سبورت 64بولتون � تشلسي
شو سبورت 8:301مان يونايتد � بالكبيرن

إسبانيا )المرحلة التاسعة(
اجلزيرة الرياضية + 82ريال مدريد � خيتافي
اجلزيرة الرياضية + 102أوساسونا � برشلونة

10خيريز � أشبيلية

إيطاليا )المرحلة الحادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية + 81يوڤنتوس � نابولي

اجلزيرة الرياضية + 10:451ميالن � بارما

ألمانيا )المرحلة الحادية عشرة(
5:30هامبورغ � مونشنغالدباخ
5:30ڤولفسبورغ � ماينتس

5:30كولن � هانوڤر
دبي الرياضية5:30شتوتغارت � بايرن ميونيخ
5:30نورمبرغ � ڤيردر برمين
8:30شالكه � باير ليڤركوزن

فرنسا )المرحلة الثانية عشرة(
9أوكسير � مونبلييه

الكويت الرياضية9بوردو � موناكو
9لنس � لوريان

9مرسيليا � تولوز
9بولوني � نانسي
9غرونوبل � ليل

الكويت الرياضية11سانت اتيان � ليون

عالميةمتفرقات

قضت محكمة بريطانية بس����جن العب كرة القدم 
اجلامايكي مارلون كينج 18 شهرا بعد إدانته باالعتداء 
على طالبة جامعية في إح����دى احلانات كما قرر نادي 
ويغان اإلجنليزي فس����خ تعاقده م����ع الالعب بعد هذا 
احلكم. وكسر كينج أنف الطالبة البالغة من العمر 20 
عام����ا بعدما رفضت وجتاهل����ت مبادراته للتقرب منها 

والتحرش بها.
 أكدت محكمة أملانية مبشروعية منع بعض مشجعي كرة 
القدم من دخول الستادات حتى لو لم تثبت مشاركتهم في أعمال 
عنف وشغب. وجاء في القرار الصادر عن احملكمة االحتادية 
في كارلسروه أن مجرد انتماء املشجع جلماعة معروف عنها 

إثارتها للشغب يكفي ملنعه من دخول الستادات.
ذكر اجلهاز الطبي في نادي بيتيس ان 13 من العبيه 
يحملون ڤيروس انفلونزا اخلنازير ما ادى الى تأجيل 
مباراة الفريق االندلس����ي مع رديف ڤياريال في دوري 

الدرجة الثانية االسبانية لكرة القدم. 
اعلن نادي ارس��نال االجنليزي لكرة القدم ان حارس 
مرماه الپولندي توماس فابيانسكي اصيب في فخذه خالل 
املباراة ضد ليڤربول )2-1( في مس��ابقة كأس رابطة االندية 

احملترفة، وسيغيب عن املالعب مدة 3 اسابيع.
تعملق جنم دنفر ناغتس كارميلو انطوني وسجل 
41 نقطة منها 19 في الربع االخير ليقود فريقه الى الفوز 
الثاني على التوالي على بورتالند ترايل باليزرز 94-97 
ضمن الدوري االميركي للمحترفني.وفي مباراة ثانية، لم 
تنفع النقاط ال� 28 والكرات املرتدة ال� 16 التي س����جلها 
املخضرم تيم دنكان البعاد اخلس����ارة عن فريقه الذي 

سقط امام شيكاغو بولز 92-85.
قال بيرني ايكلس��تون مالك احلقوق التجارية لبطولة 
العالم لس��باقات السيارات فورموال 1 ان حلبة ابوظبي هي 
األروع على االطالق مؤكدا ان حلبة مرس��ى ياس اجلديدة 
املضاءة هي األفضل، وقال ايكلس��تون الذي احتفل بامتام 
79 عاما لقد قاموا بعمل ال يصدق« في اش��ارة الى احللبة 

التي قدرت تكلفتها بأكثر من مليار دوالر.

ميسي ورونالدو يتصدران قائمة 
المرشحين لجائزة أفضل العب في العالم

فوز إيطاليا وأميركا 
في مونديال الناشئين

اعترافات اغاسي بتعاطي 
المنشطات تصدم فيدرر

ف���ازت ايطاليا على كوريا اجلنوبية 
2-1 في كادونا ف���ي اجلولة الثانية من 
منافسات املجموعة السادسة ضمن كأس 
العالم في كرة القدم للناشئني )دون 17 

عاما( املقامة في نيجيريا.
وفي مباراة اخ���رى ضمن املجموعة 
ذاتها فازت االوروغ���واي على اجلزائر 
بهدفني الدريان لونا )47( وسيباستيان 
غاليغوس )73(. وف���ي اجلولة الثانية 
من منافسات املجموعة اخلامسة، فازت 
الواليات املتحدة على ماالوي بهدف وحيد 
سجله اليكس شينسكي في الدقيقة 54، 
وضمن املجموعة ذاتها فازت اس���بانيا 
على االمارات بثالثة اهداف اليسكو )12( 
وبورخا )19( وادريان كارمونا )88( مقابل 

هدف حملمد سبيل )68(.

سببت اعترافات جنم التنس األميركي 
املعتزل أندريه أغاسي بتعاطي املنشطات، 
والتي مت ش����رحها بالتفصي����ل في كتاب 
السيرة الذاتية لالعب، صدمة كبيرة للنجم 
السويسري روجيه فيدرر املصنف األول 
على العالم.وأكد فيدرر أن اعتراف أغاسي 
بتعاطي مادة منش����طة خالل موسم 1997 
جاء كصدمة كبيرة بالنسبة له. وقال فيدرر 
»كانت صدمة حقيقية عندما سمعت بهذا 
األمر، أش����عر بخيبة األمل وآمل أال تتكرر 
مثل هذه احلاالت في املستقبل حيث يجب 

على هذه الرياضة أن تظل نظيفة«.

العب انتر ميالن ايڤان كوردوبا يقفز للكرة أعلى من مهاجم باليرمو فابريتسيو ميكولي                                  )أ.پ(


