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دعت املستش����ارة األملانية أجنيال ميركل إلى استخالص الدروس املستفادة من حادث انتحار حارس 48
املرمى األملاني روبرت إنكه الذي كان يعاني من االكتئاب دون الكشف عن األمر، وقالت ميركل »يجب على 
املرء أن يتحدث بهدوء عن مرضه أو األش����ياء التي ال يستطيع القيام بها«، وأعربت ميركل خالل املقابلة 
التي تنشرها الصحيفة اليوم، عن أملها في أن يؤدي هذا احلادث الذي هز الكثيرين، إلى فهم أكبر لطبيعة 
هذا املرض، ورأت املستش����ارة األملانية أن األمراض النفس����ية تعد من األمور احملظورة )التابوهات( في 
عالم السياسة أيضا وقالت: »السياسة هي دوما مرآة للمجتمع، مجتمع ال يتم احلديث فيه بصراحة عن 

األمراض النفسية وهو أمر ينطوي أيضا على االقتصاد حيث يعاني الناس من ضغوط كبيرة«.

شن املهاجم السويدي زالتان إبراهيموڤيتش هجوما الذعا جديدا 
على الدوري اإليطالي »سيري آ« متهما إياه بأنه »سياسي« بطريقة 
زائدة عن احلد وأنه يشعر بأن الدوري اإلسباني أكثر هجوما. وتابع 
الالعب السويدي قائال »الدوري في إيطاليا صعب جدا، من العسير 
أن تلعب كمهاجم.. هناك مباراة أخرى وعقلية أخرى«. واس����تطرد 
قائال »لن أقول إنهم يركزون بنسبة 100% في الدفاع لكنهم يريدون 

االطمئنان متاما قبل التفكير في الهجوم ويخاطرون قليال به«.

ميركل تدعو لالستفادة من انتحار إنكه إبراهيموڤيتش ينتقد الدفاع اإليطالي 

أفضل 3 العبني في العالم رونالدو وميسي وكاكا في حفل توزيع جوائز »فيفا« العام قبل املاضي

مهاجم هولندا روبن ڤان بيرسي تعرض إلصابة خطيرة أمام إيطاليا السبت املاضي          )أ.ف.پ(

»دنك« من جنم لوس أجنيليس ليكرز كوبي براينت في سلة ديترويت بيستونز        )رويترز(

كاكا: ميسي المرشح األول للفوز بجائزة أفضل العبي العالم
تنبأ جنم ريال مدريد اإلسباني واملنتخب البرازيلي ريكاردو 
كاكا بفوز األرجنتيني ليونيل ميس���ي أيقونة برشلونة بجائزة 

االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ألفضل العب في 2009.
وقال صانع األلعاب البرازيلي في حوار مع صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية: »أظن أنها على األغلب ستذهب إلى ميسي الذي حصد 
مع برش���لونة كل شيء العام املاضي«. وفاز األرجنتيني الشاب 
مع النادي الكاتالوني بالثالثية اإلسبانية »الدوري وكأس امللك 
والسوبر«، وبدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر األوروبي. وفاز 
كاكا باجلائزة نفسها عام 2007 حينما حل ميسي في املركز الثاني 
في عدد األصوات املرشحة فيما جاء كرستيانو رونالدو الذي فاز 
باجلائزة في العام التالي في املركز الثالث وقتها. ولكن كاكا رشح 
ميسي حلصد اللقب العام احلالي رغم اجتماعه مع رونالدو في 
الن���ادي امللكي مضيفا »عليك أن تتمتع بس���نة رائعة مع ناديك 
ومنتخب بالدك للفوز باجلائزة«. وأشار جنم ميالن السابق إلى 
أنه ال يفكر في تكرار الفوز باجلائزة حاليا مؤكدا تركيز اهتمامه 
على مسيرة منتخب راقصي السامبا في كأس العالم 2010. وتابع 
»العام املقبل سيختارون أفضل العب على أساس أدائه في كأس 
العالم لكن هدفي يتمث���ل في تتويج البرازيل بالبطولة وبعدها 
نفكر في اإلجنازات الفردية«. ول���م يكن كاكا الوحيد من جنوم 
ريال الذي يرشح العبي اخلصم اللدود لفريقه إذ سبق لرونالدو 
نفسه ترشيح فرس���ان برشلونة للفوز بجائزة أفضل العب في 
العالم. وأعلن الفيفا نهاية أكتوبر املاضي القائمة املبدئية للفوز 

بجائزته السنوية والتي تصدرها ميسي ورونالدو وكاكا.

عودة رونالدو

ومن جانب آخر، أعلن ريال مدريد اإلسباني عبر موقعه الرسمي 

اإللكترون���ي أن مهاجم الفريق البرتغالي كريس���تيانو رونالدو 
بات جاهزا للمش���اركة مع الفريق اعتبارا من السبت املقبل في 
اللقاء الذي سيجمع النادي امللكي بنادي راسينغ سانتاندر ضمن 
منافسات الدوري اإلسباني. وكشف املوقع أن رونالدو )24 عاما( 
قد زار اول من أمس املركز الطبي لنادي ريال مدريد للوقوف على 
مدى حجم اإلصابة التي حلقت به الش���هر املاضي والتي أبعدته 

عن املالعب قرابة ال� 40 يوما.
وكان في اس���تقبال رونالدو الطبيب الهولندي ڤان ديك الذي 
أخبره أنه بات جاهزا للمش���اركة مع فريقه لكن ملدة ال تزيد عن 
25 دقيقة في أول مباراة، وهو األمر الذي أسعد النجم البرتغالي 
كثيرا، خاصة أنه ستكون هناك ثالث مواجهات قبل اللقاء املرتقب 

الذي سيجمع النادي امللكي بنادي برشلونة في 28 اجلاري.
و أك���د ريال مدريد ان فحوصا أجري���ت على الكاحل املصاب 
لكريستيانو رونالدو أظهرت ان تعافي اجلناح البرتغالي يسير 
وفقا ملا هو مخطط له وس���وف يعود للتدريب بشكل كامل غدا 

اجلمعة.
وقال ريال مدريد مبوقعه على االنترنت ان رونالدو الذي بدأ 
التدريب اخلفيف بعيدا عن الفريق خضع لفحص اليوم من قبل 
الطاق���م الطبي للفريق والطبيب الهولن���دي نيك فان ديك الذي 
عاجله من إصابة في نفس الكاحل العام املاضي. وأصيب رونالدو 
في أواخر شهر سبتمبر املاضي وتفاقمت اإلصابة اثناء لعبه مع 

منتخب البرتغال بعدها بعشرة أيام.
ولم يخض رونالدو اي مباراة منذ ذلك احلني لكنه قد يشارك 
م���ع فريقه في مباراة أمام راس���ينغ في الدوري االس���باني يوم 
السبت او امام زوريخ السويسري بدوري أبطال اوروبا يوم 25 

نوفمبر اجلاري.

رونالدو يتماثل للشفاء ويعود للتدريبات غدًا.. ويقود ريال مدريد أمام راسينغ وبرشلونة

ڤان بيرسي يلجأ الى ربة منزل صربية لتلقي العالج

»NBA« تألق مستمر لبراينت وجيمس مع ليكرز وكافالييرز في

فيرغسون: المنافسة على الدوري ستكون مشتعلة

أماوري: اخترت إيطاليا منذ عام

وارنر يدعم أستراليا الستضافة المونديال

تنبأ االسكوتلندي السير أليكس فيرغسون املدير 
الفني ملان يونايتد االجنليزي باشتعال املنافسة على 
الفوز بالدوري اإلجنليزي واستمرار الصراع حتى 
اجلولة األخيرة. وقال فيرغس����ون، في تصريحات 
أبرزتها وس����ائل اإلعالم اإلجنليزية، »خبرتي تؤكد 
لي أن فريقني فقط سيشقان طريقهما للمنافسة على 
اللقب حتى اللحظة األخيرة«. وأضاف املدرب املخضرم 

»لدي شعور أن املوسم احلالي سيشهد تغيرا كبيرا 
عن املوسم املاضي«. وتابع »الفرق الكبيرة تخسر 
مباريات ونقاطا أكثر من أي وقت مضى والنزال في 
النصف األول من املس����ابقة«. وأشار املدير الفني ل� 
»الشياطني احلمر« إلى احتمال تغير املربع الذهبي 
لكبار الدوري املكون من فريقه وليڤربول وتشلسي 

وأرسنال.

بالرغم من إمكانية ضياع حلم املش���اركة في 
كأس العالم مع املنتخب اإليطالي بسبب مشكلة 
روتينية، أكد مهاجم اليوڤنتوس أماوري أنه لم يفقد 
األمل بعد في التواجد في جنوب أفريقيا الصيف 
املقب���ل. املهاجم البرازيلي لن يحصل على جواز 
سفره اإليطالي إلى ما بعد آخر مباراة لألزوري قبل 
إعالن املدرب مارتشيلو ليبي عن قائمة املونديال، 
وقد عارض جيامباولو بادزيني مهاجم سامبدوريا 
اإليطالي الدولي فكرة انضمام أماوري إلى األزوري، 

إال أن رد جنم باليرمو الس���ابق جاء هادئا خالل 
حديثه ملوقع صحيفة إل ريبوبليكا على ش���بكة 
اإلنترنت، حيث قال »أحترم آراء اجلميع، وأيضا 
رأي بادزيني. في املقابل، سأتظاهر بأن آرائي يتم 
احترامها أيضا«.. »لق���د اخترت متثيل املنتخب 
اإليطالي على حساب املنتخب البرازيلي منذ عام. 
أريد الذهاب إلى جنوب أفريقيا، مثل اجلميع. عندما 
أحصل على جواز سفري اإليطالي، ميكن لليبي 

أن يقرر إذا ما كان سيستدعيني أم ال«.

ابدى نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جاك وارنر من ترينيداد وتوباغو دعمه الستراليا في 
حملتها الستضافة نهائيات كأس العالم عام 2018 أو 
2022. واعتبر وارنر ان فرصة استراليا في استضافة 
املونديال »ممتازة«، مقلال من اهمية االنتقادات التي 
ترى ان بعدها جغرافيا سينعكس سلبا عليها.وقال 
وارنر في حديث نشره موقع االحتاد االسترالي لكرة 
القدم على شبكة االنترنت«ان اعتبار استراليا بعيدة 

جدا امر سخيف، فهي قريبة من ثلثي سكان العالم 
اكثر م����ن اي دولة اخرى«. وملف اس����تراليا يأتي 
ضمن تس����عة ملفات في حملة استضافة مونديال 
2018، كما انه واحد من 11 ملفا في السباق الحتضان 
مونديال 2022. وستكشف هوية الدولتني املنظمتني 
ملونديالي 2018 و2022 معا في ديسمبر 2010، علما ان 
مونديال 2010 سيقام في جنوب افريقيا ومونديال 

2014 في البرازيل.

يعتمد جنم ارسنال االجنليزي 
الدول����ي الهولن����دي روب����ن ڤان 
بيرس����ي الذي أصيب في كاحله 
السبت املاضي خالل مباراة بالده 
الودية مع ايطاليا طريقة غريبة 
لتلقي العالج، حيث س����يلجأ الى 
ربة منزل صربية كانت قد شفت 
زميله السابق دانكو الزوڤيتش، 
التي  التوقع����ات االولية  وكانت 
ص����درت عن االحت����اد الهولندي 
السبت املاضي تشير الى ان ڤان 
بيرسي قد يغيب عن املالعب لعدة 
اشهر، اال ان ارسنال اكد ان غياب 
جنمه سيكون لستة اسابيع تقريبا، 
وسيلجأ ڤان بيرسي الى ربة منزل 
صربية نصحه بها املهاجم الصربي 
دانكو الزوڤيتش زميله السابق في 
فينورد روتردام، عن طريق فرك 
املشيمة »بالسنتا« على املنطقة 
املتضررة في جسمه، وهو ما القى 

جناحا في حالة الزوڤيتش.
ويتوقع ان ينتقل ڤان بيرسي 
الى بلغارد مبوافقة مدرب الفريق 
الفرنسي أرسني فينغر، للعالج على 
يدي ماريانا كوفاتشيڤيتش التي 
متلك سمعة هائلة في سرعة شفاء 
مرضاه����ا.وكان الزوڤيتش العب 
ايندهوڤن حاليا، زار السيدة الشهر 
املاضي بعد اصابته بتمزق عضلي 
كان يتوقع ان يبعده نحو خمسة 
أسابيع عن املالعب، لكن بعد فرك 
سائل املشيمة على منطقة اصابته، 

س����جل جنم لوس أجنيليس 
ليكرز االميركي كوبي براينت 40 
نقطة للمرة ال� 100 في مسيرته، 
وأنق����ذ فريقه من خس����ارة ثالثة 
متتالية ليق����وده الى فوز صعب 
على ديترويت بيستونز 106 � 93 
ضمن الدوري األميركي للمحترفني 
في كرة السلة. على ملعب »ستيبلز 
سنتر« في لوس اجنيليس، سجل 
أندرو باينوم 17 نقطة و12 متابعة 
لليكرز الذي تقدم بفارق 28 نقطة 
في بعض فترات املباراة، لكن عودة 
بيستونز القوية في الربع االخير 
)30 � 18( كادت تطيح بفريق املدرب 

فيل جاكسون.
وسجل براينت الذي لم يتأثر 
باصابته، نقطته االربعني من ثالثية 
قبل 19 ثانية عل����ى نهاية الوقت 
األصلي، ليصبح ثالث أفضل مسجل 
في نادي األربعني نقطة برصيد 100 
مباراة، بعد ويلت تشامبرالين )271 
مب����اراة( ومايكل جوردان )173(.

ورغم استمرار غياب االسباني باو 
غاسول بسبب االصابة، اال ان ليكرز 
لم يخسر 3 مباريات على التوالي 
منذ انضمام االسباني العمالق الى 
صفوفه في االول من فبراير 2008، 
علما ان حامل اللقب خسر مباراتيه 

االخيرتني امام دنڤر وهيوسنت.
وكان ويل بيانوم )24 نقطة( 
أفضل مسجل لديترويت الذي يغيب 
عنه ريتشارد هاميلتون وتايشون 
برينس الصابتهما، وأضاف له بن 
غوردون 18 نقطة. وتألق ليبرون 
جيمس في الش����وط الثاني وقاد 
فريقه كليفالند كافالييرز ليحقق 
ف����وزا متوقعا على ضيفه غولدن 

غير متوقعة على ملعبه »أميريكان 
أم����ام أوكالهوما  أرينا«  ايرالينز 
ثاندر 87 � 100 حتت انظار 14.443 
متفرجا. وقدم ثاندر احدى مفاجآت 
هذا املوسم بداية صاعقة اذ تقدم 
20 � 1، ثم س����جل 14 � 2 في الربع 
الثالث ليلحق اخلس����ارة الثالثة 
الس����ادس  مبيامي ويحقق فوزه 

هذا املوسم.
الثنائي كيفن دورانت  وتألق 
)32 نقطة و9 متابعات و5 متريرات 
حاسمة( وراسل وستبروك )24 
نقطة و7 متريرات حاسمة(، وهما 
سجال أكثر من نصف رصيد ثاندر 

في املباراة.
وق����ال م����درب ميام����ي أريك 
سبولس����ترا: »لقد تغلبوا علينا 
بلياقته����م، بامتداده����م، بجهدهم 
وبطاقتهم، لقد تفوقوا علينا في 
جميع هذه النواحي«. ورفع ثاندر 
رصيده الى 6 انتصارات مقابل 5 
خسارات حتى اآلن، في حني بلغ 
رصيده املوسم املاضي 6 انتصارات 
مقابل 32 خسارة. ورغم تسجيله 
22 نقطة، إال ان دواين وايد جنح 
في 6 محاوالت من أصل 19، وأضاف 
العب االرتكاز جرماين أونيل 19 
نقطة و10 متابعات، والبديل دايغان 
كوك 17 نقطة بينها 4 ثالثيات. وفي 
باقي املباريات، فاز انديانا بيسرز 
على نيوجيرس����ي نتس 91 � 83، 
ونيو اورليانز على لوس اجنيليس 
كليبرز 110 � 102، وفينيكس صنز 
على هيوس����نت روكتس 111 � 105، 
ودنڤ����ر ناغتس عل����ى تورونتو 
رابتورز 130 � 112، وشيكاغو بولز 

على ساكرامنتو كينغز 101 � 87.

عاد الصربي الى املالعب بعد مرور 
أسبوع واحد على اصابته.

وقال ڤان بيرسي )26 عاما(: 
»انها غامضة ف���ي طرقها لكنني 
أعلم انه���ا تق���وم أوال بالتدليك 

معالج أرسنال الفيزيائي، وسمح 
لي النادي بتلقي العالج«، وقرر 
ڤان بيرسي القيام بهذه اخلطوة 
بعد استشارة طبيبني في هولندا 
حذرا الالعب من انه قد يغيب ستة 

لوقت طويل بس���ائل املش���يمة. 
س���أقوم باحملاولة«.وأضاف ڤان 
بيرسي: »ال ميكن أن يشكل األمر 
أي ض���رر، واذا جن���ح يكون قد 
جن���ح. لقد تناقش���ت باألمر مع 

اسابيع عن امللعب. وتشكل هذه 
االصابة ضربة الرسنال النه يعول 
كثيرا على ڤان بيرسي الذي سجل 
ثمانية اهداف خالل 15 مباراة مع 

الفريق اللندني هذا املوسم.

ستايت ووريرز 114 � 108. وأظهر 
أدوار  جيمس قدرته عل����ى لعب 
مختلف����ة في املب����اراة، ما أظهره 
املوس����م املاضي عندما أحرز لقب 
أفضل العب ف����ي الدوري، فلعب 
دور املمرر لزمالئه في الش����وط 
األول، قبل ان يتحول الى مسجل 
من طراز نادر في الشوط الثاني 

وحقق أكبر نتيجة له هذا املوسم، 
وأضاف له مو وليامس 16 نقطة 
والعب االرتكاز الليتواي زيدروناس 
ايلغوسكاس 14 نقطة. وغاب عن 
كليفالند شاكيل اونيل الصابة في 
كتفه والبرازيلي أندرسون فاريجاو 
الصابة في وركه، ما أجبر املدرب 
مايك براون على اشراك ديلونتي 

الذي سجل فيه 20 من أصل نقاطه 
ال� 31 ف����ي املباراة،  كما أضاف 12 
متريرة حاسمة لرصيده، في اللقاء 
الذي أقيم على ملعب »كويكن لونز 

أرينا« أمام 20562 متفرجا.
وأض����اف املتأل����ق ج����ي جي 
هيكسون 21 نقطة لكافالييرز، الذي 
حقق فوزه الثامن مقابل 3 خسارات 

وس����ت ملدة 14 دقيقة في املباراة. 
وشارك سبعة العبني مع غولدن 
ستايت سجلوا كلهم 10 نقاط أو 
أكثر، كان أفضلهم مونتا أليس )23 
نقطة(، كوري ماغيت )19 نقطة( 
وأنطوني مورو )18 نقطة( بينها 4 
ثالثيات. ولقي ميامي هيت وصيف 
مجموعة اجلنوب الشرقي خسارة 

اعلن االميركي اندي روديك انسحابه من بطولة 
املاس����ترز للتنس التي تض����م الثمانية االوائل في 
العالم واملقررة في لندن من 22 الى 28 من الش����هر 
اجلاري، وذلك بس����بب اصابته في ركبته.وسيحل 

مكان روديك السويدي روبن سودرلينغ.
شكر البرازيلي ألكس��ندر باتو مواطنه ليوناردو 
املدير الفني ملي��ان اإليطالي على الثقة التي منحها له 
مما دفعه للتألق مع الروسونيري في املوسم اجلاري.

تعادل منتخب جنوب افريقيا سلبا للمرة الثانية 
في مدى ثالثة مع ضيفه الكوستاريكي في املباراة 
التي اقيم����ت بينها في مدينة بلومفونتني اجلنوب 

افريقية مساء اول من امس.
لم ينجح املنتخب الس��لوفاكي في الصمود أمام 
ضيفه الشيلي، وخسر أمامه 1-2 في مباراة ودية جمعت 
بني الفريقني على ملعب »بوب دوبنوم« مبدينة زيلينا 

السلوڤاكية.
قال جنم برشلونة االسباني بيدرو رودريغيز 
إنه يأمل في أن ميدد املدير الفني جوسيب غوارديوال 
عقده مع الن����ادي »في أقرب وقت ممكن«. وأضاف 
»إن لم يكن غوارديوال موجودا هنا املوسم املقبل، 

سيشكل ذلك أزمة لنا جميعا، وليس لي فقط«. 
س��يجرد االيطالي دافيدي ريبيل��ني من امليدالية 
الفضية التي أحرزها في سباق الطريق للدراجات خال 
أوملبي��اد بكني 2008 لثبوت تناوله املنش��طات.وأكدت 
جمعي��ة الدراجني العامليني ان اللجن��ة األوملبية الدولية 
باشرت في خطوات حرمان الدراج االيطالي الذي حل 
ثاني��ا في س��باق الطريق خلف االس��باني س��امويل 

سانشيس.
 انتقل البريطاني جنسون باتون بطل العالم 
في سباقات سيارات فورموال واحد من فريق براون 
جي بي الى فريق ماكالرين، حس����بما اعلن االخير 
امس. وتوج باتون )29 عاما( بلقب بطولة العالم 
ألول مرة في مسيرته بعد جائزة البرازيل الكبرى 
في 18 أكتوبر املاضي. وانضم باتون في ماكالرين 
الى البريطاني االخر لويس هاميلتون بطل العالم 

عام 2008.

عالمية متفرقات


