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قال برشلونة االسباني ان زالتان ابراهيموڤيتش 24
مهاجم الفريق سيغيب امام اتلتيك بلباو في الدوري 
االس����باني اليوم بسبب شد جديد في الفخذ. وأضاف 
برشلونة ان املهاجم أصيب في عضلة الفخذ اليسرى 
خالل مباراة ريال مايوركا قبل نحو اس����بوعني والتي 
أبقته خارج تشكيلة السويد اال ان االختبارات كشفت 

عن وجود اصابة جديدة في نفس املنطقة.

إبراهيموڤيتش لن يلعب أمام بلباو
اختير مهاجم نادي لوس اجنيليس 
غاالكسي االميركي الندون دوناڤان 
ال���دوري االميركي  أفضل العب في 
للمحترفني لكرة القدم لهذا العام.ونال 
املنتخب  دوناڤان )27 عاما( مهاجم 
االميركي الذي تأهل الى نهائيات كأس 
العالم 2010 في جنوب افريقيا، هذه 

اجلائزة ألول مرة في تسع سنوات 
خاضها في الدوري االميركي.وسجل 
دوناڤان 96 هدفا في الدوري االميركي 
بينها 17 في االدوار االقصائية )رقم 
قياس���ي( وه���و يلعب ال���ى جانب 
اإلجنليزي ديڤي���د بيكام العب مان 

يونايتد وريال مدريد السابق.

دوناڤان أفضل العب أميركي

»فيفا« يوقف العراق عن النشاط الدولي
بي��رن � رويترز: أعلن االحت��اد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أمس إيقاف النش��اط الدولي للعراق 
بطل آس��يا بس��بب التدخل احلكوم��ي في عمل 

االحتاد احمللي.
وق��ال »فيفا« ف��ي بي��ان له: »ق��ررت جلنة 
الطوارئ في »فيفا« إيقاف االحتاد العراقي لكرة 
القدم بس��بب التدخل احلكومي«، وأضاف البيان 

انه علم األس��بوع املاض��ي أن اللجن��ة األوملبية 
العراقية قررت حل مجلس إدارة االحتاد العراقي 
لك��رة القدم وأن قوات األمن س��يطرت على مقر 
االحتاد في بغ��داد. ويعني الق��رار أنه لن يكون 
بوس��ع العراق خوض أي مباراة دولية رسمية أو 
ودية، كما لن تس��تطيع أنديت��ه أيضا خوض أي 

مواجهات مع فرق أجنبية.

من جهة أخرى أكد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
استحالة اعادة مباراة فرنسا وجمهورية ايرلندا، وذلك 

طبقا لقوانني اللعب.
وكان االحتاد االيرلن����دي مدعما برئيس وزرائه 
براين كوين طالب االحتاد الدولي باعادة املباراة بني 
ايرلندا وفرنس����ا التي شهدت ملس الفرنسي تييري 
هنري الكرة بيده قبل ان ميررها لزميله وليام غاالس 
الذي سجل هدف التعادل لبالده ما سمح لها بالتأهل 

الى النهائيات وذلك لفوزها ذهابا في دبلن 1 � 0.
واوضح االحتاد الدولي ايضا انه ال ميكن تغيير 
نتيجة املباراة، مشيرا الى انه مت اعتماد النتيجتني 
اللتني آلت اليهما مباراتا الذهاب واالياب: فوز فرنسا 
1 � 0 ذهابا، وتعادل املنتخبني 1 � 1 بعد التمديد ايابا 
على اس���تاد فرنس���ا، وبالتالي تأهلت فرنسا الى 
مونديال جنوب افريقيا 2010 وأقصيت جمهورية 

ايرلندا.
وابرز االحتاد الدولي انه بحسب قوانني اللعب فان 
»قرارات احلكم حول االحداث التي لها عالقة باللعبة 
غير قابلة لالستئناف«، مضيفا »ان احلكم ال ميكنه 
الرجوع في قراراته اال في حال لم تس����تكمل املباراة 

او لم تنته املباراة«.

ووجه ناقد بصحيفة »ديلو« شكره إلى املنتخب 
السلوڤيني لقيامه »مبا عجز عنه اجلميع وهو توحيد 
سلوڤينيا ومس����اعدة هذا اجليل على بناء ثقته في 
ذاته«. وبعيدا عن فورة احلماس التي صاحبت فوز 
س����لوڤينا، فقد تعالت العديد م����ن ألصوات الناقدة 

للهولندي غس هيدينك مدرب روسيا.

باهور: »نعم، كما وعدت قبل شهر مضى فقد نظفت 
أحذية الفريق بأكمله بعد املباراة مباشرة حتى إذا لم 

أكن أديت عمال جيدا في هذا الوقت القصير«.
فيما كتبت صحيفة »دنيفنيك« اليومية املؤثر أن 
املنتخب الس����لوڤيني سيسافر »إلى جنوب أفريقيا 

بأحذية المعة«.

أكدت الصحف الصادرة في العاصمة السلوڤينية 
ليوبليان����ا أن املنتخب الس����لوڤيني لكرة القدم قدم 
»عرضا مذهال« ليهزم روسيا ويحجز بطاقة التأهل 
الثانية ف����ي تاريخه لنهائيات بطول����ة كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا. وتغلبت س����لوڤينا 1 � 0 على 
روس����يا بعدما كانت خسرت 2 � 1 في مباراة الذهاب 
اليوغوسالفية  الفاصل لتتأهل اجلمهورية  بامللحق 
السابقة التي ال يتجاوز تعدادها املليوني نسمة إلى 
النهائيات على حساب روسيا بعد االحتكام لالئحة 
احتساب الهدف خارج األرض بهدفني. وكان من بني 
احلضور في املب����ارة التي جرت في مدينة ماريبور 
الرئيس الروسي دمييتري مدڤيديڤ والقيادة احلكومية 

السلوڤينية.
وكان من بني العناوين الرئيسية لبعض الصحف 
السلوڤينية: »عرض رائع: جنوب أفريقيا إننا قادمون« 
و»الروح السلوڤينية أكبر من روسيا« و»سلوڤينيا 
تتأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الثانية« و»ال وقت 
لسياسة اال بني شوطي املباراة«. وقام رئيس الوزراء 
السلوڤيني بوروت باهور بزيارة غرفة العبي املنتخب 
السلوڤيني بعد املباراة مؤكدا للصحافيني الحقا أنه 
أوفى بوعده بتنظيف أحذي����ة الفريق بأكمله. وقال 

عالميةمتفرقات

 حقق يوت���ا جاز فوزه االول في الدوري املنتظم منذ 
عام 1999 على أرض سان انطونيو سبيرز 90-83 وزاد 
م���ن مصاعب االخير في ال���دوري االميركي للمحترفني 

لكرة السلة.
وقاد االس���باني باو غاس���ول العائد من االصابة لوس 
اجنيليس ليكرز حامل اللقب الى فوز سهل على ضيفه 

شيكاغو بولز 93-108.

 منح االحتاد االميركي اللعاب القوى العداء تايسون غاي 
والعداءة س��انيا ريتشاردز جائزة جيسي اوينز التي توزع 
على افضل رياضييه في كل عام.وسيتسلم غاي وريتشاردز 

اجلائزة في 5 ديسمبر املقبل خالل احتفال كبير.

 قالت اللجنة االوملبية االيطالية انها ستقاضي متسابق 
الدراجات ديڤيد ريبلني عن االضرار التي تسبب فيها بعد 
ثبوت تعاطيه ملادة سيرا احملظورة املعززة لالداء خالل 

دورة األلعاب االوملبية ببكني.

 اصبح دمييتار برباتوڤ هداف منتخب بلغاريا لكرة القدم 
طوال تاريخه بعدما احرز هدف��ن ليقود الفريق للفوز 1-4 

على مالطا في مباراة ودية.
ورفع برباتوڤ )28 عاما( قائد منتخب بلغاريا رصيده الى 48 
هدفا ليحطم الرقم القياس��ي وقدره 47 هدفا املسجل باسم 

خريستو بونيف العب الوسط السابق.

تعود عجلة البط���والت األوروبية لكرة 
القدم للدوران اليوم بعد عطلة دولية حاسمة 
في تصفيات كأس العالم 2010 وسلسلة من 
املباريات الودية، فيخوض ليڤربول مباراة 
صعبة في اجنلترا أمام مانشس���تر سيتي، 
ويلعب برش���لونة وري���ال مدريد مباراتني 
سهلتني في اسبانيا في حني يشهد الدوري 
الفرنس���ي مباراة قوية بني أوكسير الثالث 

وموناكو الرابع.

إنجلترا

يخوض ليڤربول موقعة جديدة في موسمه 
املتعثر محليا وأوروبيا عندما يس���تضيف 
مانشستر س���يتي اليوم في افتتاح املرحلة 
الثالثة عش���رة من بطولة اجنلترا )برميير 

ليغ(.
وس���يكون ليڤربول مطالبا بالفوز على 
ملعبه »أنفيلد رود« ليقترب من املراكز االربعة 
املؤهلة الى دوري ابطال أوروبا املوسم املقبل، 
وليحافظ املدرب االسباني رافايل بنيتيز على 

بعض من وقاره.
وسيشارك قائد الفريق العائد ستيڤن جيرار 
مع ليڤربول بعد استراحته ملدة أسبوعني جراء 

الرزنامة الدولية للمنتخبات.
ويعود أيضا الى صفوف ليڤربول املدافعان 
غلني جونسون والدمناركي دانيال آغر بعد 
اباللهما من االصابة، لكن املهاجم االسباني 
فرنان���دو توريس لم يش���ف بعد، في حني 
يبدو بنيتيز معارضا الشراك العب الوسط 
االيطالي ألبرتو أكويالني القادم الى ليڤربول 
مقابل 20 مليون جنيه استرليني لسد فراغ 
االسباني شابي ألونس���و املنتقل الى ريال 

مدريد االسباني.
ولم يش���ارك أكويالني أساسيا بعد هذا 

املوسم اثر تعرضه الصابة أبعدته ملدة ستة 
أشهر عن املالعب. ويقول بنيتيز »األمر ايجابي 
وهو )أكويالني( يريد مساعدة الفريق اآلن، 

لكن لن نخاطر باشراكه في هذه الفترة«.
من جهته، يأمل سيتي الذي انسحب من 
الئحة األربعة األوائل اثر تعادله في آخر خمس 
مباريات في الدوري، عودة املهاجم البرازيلي 
روبينيو العائد م���ن اصابة في كاحله بعد 

شهرين ابتعد خاللهما عن املالعب.
ويعتمد سيتي على العب الوسط الدولي 
غاريث باري الذي استبسل بنيتيز للحصول 
على خدماته العام املاضي من استون ڤيال، 
لكن سيتي قدم العرض االفضل وتعاقد مع 

الالعب املميز.
ويعتزم تشلسي املتصدر تعزيز مركزه 
األول عندما يس���تضيف ولڤرهامبتون قبل 
األخير على ملعبه »ستامفورد بريدج« في 

لندن.
ويقوم اجلهاز الطبي في تشلسي مبجهود 
مضاعف في اليومني املاضيني كي يستعيد 
دوليو الفريق لياقتهم بعد مباريات منتصف 
االسبوع مع بالدهم، وخصوصا العاجي ديدييه 
دروغبا، االملاني ميكايل باالك، املدافع جون 

تيري والعب الوسط فرانك المبارد.
ويتصدر تشلسي الالئحة بفارق 5 نقاط 
عن ارسنال ومان يونايتد الذي يستضيف 
ايڤرتون في مباراة صعبة على ملعبه »اولد 

ترافورد«.
ويعود الى تشكيلة يونايتد املدافع نيمانيا 
ڤيديتش بعد خوض���ه 70 دقيقة في مباراة 
صربيا وكوريا اجلنوبي���ة الودية )1 - 0( 
منتصف االس���بوع احلالي، في حني اليزال 

املدافع االخر ريو فرديناند مصابا.
ولم يفز ايڤرتون في الدوري على أرض 

مان يونايتد منذ 17 عاما، وس���تكون مهمته 
أصعب هذه املرة كون صفوفه تعج باالصابات 
مثل فيل نيفيل، فيل جاغييلكا واالس���باني 

ميكيل أرتيتا.
ويحل ارسنال الثاني على سندرالند الثامن 
دون هدافه الهولندي روبن ڤان برسي الذي 
تعرض الصابة مع منتخب بالده س���تبعده 

عن املالعب نحو ستة أسابيع.
ويعاني املدرب الفرنسي أرسني ڤينغر في 
خط الهجوم جراء اصابة الدمناركي نيكالس 
بندتنر ايضا، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة 

للكرواتي ادواردو دا سيلڤا الثبات نفسه.
وفي باقي املباريات، يلعب برمنغهام مع 
فوالم وبيرنلي مع استون ڤيال وهال سيتي 

مع وست هام.

إسبانيا

يحل برش���لونة متصدر الالئحة وحامل 

اللقب على أتلتيك بلباو الثامن في املرحلة 
احلادية عشرة من بطولة اسبانيا )ليغا(.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 26 
نقطة من 10 مباري���ات بفارق نقطة واحدة 
عن ريال مدريد، وهو الفريق الوحيد الذي 

لم يخسر بعد في الدوري.
وقال حارس الفريق »الكاتالوني« ڤيكتور 
ڤالديس »من املهم ان نفوز في ملعب س���ان 
ماميس ونكسب ثقة اضافية، يجب ان نحافظ 
على الصدارة ليس فقط أمام ريال مدريد امنا 

أمام اي فريق«.
ويعود الى تشكيلة برشلونة املهاجم الفرنسي 
تييري هنري الذي كان حديث العالم الكروي 
في الس����اعات املاضية، اثر تعمده ملس الكرة 
التي نتج عنها هدف التأهل لفرنسا على حساب 

جمهورية ايرلندا الى مونديال 2010.
ويستقبل ريال مدريد على ملعبه »سانتياغو 
برنابيو« راسينغ سانتاندر السابع عشر بعد 

خروجه من مسابقة كأس اسبانيا.
واعتبر حارس مرمى ريال ايكر كاس����ياس 
الذي خاض مباراته ال� 100 مع منتخب اسبانيا 
امام االرجنتني، ان����ه ال يجب التفكير من اآلن 
في مباراة برشلونة املنتظرة االسبوع املقبل. 
وقال كاسياس »لقد قام الرئيس )فلورنتينو 
بيريز( بجهد كبير هذا املوسم ويجب ان نتقدم 
أكثر واال نفكر في نهائي دوري ابطال أوروبا 
في برنابيو أو في مباراة برش����لونة، امنا في 

املباراة املقبلة أمام سانتاندر«.
وعاش ريال في االيام املاضية دوامة اخلروج 
من كأس اس����بانيا أمام الكوركون من الدرجة 
الثالثة، في أقسى ضربة للمدرب التشيلي مانويل 

بيليغريني منذ قدومه الى الفريق امللكي.
وكان بيليغريني دخل في نقاش علني مع 
العب وسط الفريق غوتي الذي أمضى 14 عاما 
مع ريال، لكن مدرب ڤياريال الس����ابق قال انه 
عل����ى عالقة جيدة مع العبي����ه »انها مجموعة 
رائعة،  ولدي عالقات جيدة مع الالعبني. أعلم 
جيدا مبا أقوم به«. ورغم تصريحه بانه جاهز 
للعودة ملباراة سانتاندر، اال ان املهاجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو سيلقى راحة اضافية قبل 

موقعة برشلونة.
من جهته، يأمل سانتاندر ان يشكل تعيني 
املدرب اجلديد ميغل أنخل برتغال القادم بدال 
من خ����وان كارلوس مان����دي، صدمة ايجابية 
لالعبني. ويبدو اش����بيلية م����ن الفرق القليلة 
القادرة على مقارعة قطبي الكرة االس����بانية 
برشلونة وريال مدريد، وهو يحل على تينيريفي 

اخلامس عشر.
وقال مهاجم الفريق االندلسي املالي فريدريك 
كانوتيه: »لقد أحرزنا ألقابا عدة في الس����ابق 
)كأس االحت����اد االوروبي عامي 2006 و2007( 
لكنني أعتقد ان نوعية الفريق احلالية أفضل«. 

وفي باقي املباريات، يلعب ديبورتيڤو الكورونا 
مع اتلتيكو مدريد.

المانيا

يأمل ڤيردر برمين في اس���تعادة نغمة 
االنتصارات التي غاب���ت عنه في املباراتني 
االخيرتني )تعادالن( عندما يحل ضيفا على 
فرايبورغ الثاني عش���ر في املرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري االملاني )بوندسليغا(.
وتشهد املرحلة مباراة قمة ثانية بني شالكه 
وهانوڤر الذي فقد حارس مرماه الدولي روبرت 
انكه بعد انتحاره يوم الثالثاء قبل املاضي.

وفي باقي املباريات، يلعب ڤولفسبورغ 
مع نورمبرغ، وشتوتغارت مع هرتا برلني، 
وكولن مع هوڤنهامي، واينتراخت فرانكفورت 
مع بوروسيا مونش���نغالدباخ، وبوروسيا 

دورمتوند مع ماينتس.

فرنسا

يخوض بوردو املتص���در وحامل اللقب 
اختبارا صعبا امام ضيفه ڤالنسيان السابع 

في املرحلة الرابعة عشرة.
ويس���عى بوردو الى تعويض خسارته 
امام ليل ف���ي املرحلة املاضية للحفاظ على 
الصدارة، خصوصا انه يواجه مطاردة قوية 
من ليون الذي يخوض اختبارا س���هال امام 

مضيفه غرونوبل صاحب املركز االخير.
من جهت���ه، يطمح لي���ون الى تعويض 
س���قوطه في فخ التعادل املثير امام ضيفه 
مرسيليا 5 - 5 في املرحلة املاضية ما حرمه 
من انتزاع الصدارة من بوردو. وتبرز ايضا 
قمة اوكسير الثالث مع موناكو الرابع. وفي 
باقي املباريات، يلعب لنس مع نانسي، ورين 

مع لومان.

إنتر ميالن لتعزيز صدارته أمام بولونيا
يبحث إنتر مي��الن متصدر الترتيب 
وحام��ل اللقب عن تعزيز صدارته عندما 
يحل على بولونيا اخلامس عشر في افتتاح 
املرحلة الثالثة عش��رة من بطولة ايطاليا 

»سيري أ«. 
ويتصدر انت��ر ميالن الترتيب برصيد 
29 نقطة وبفارق خمس نقاط عن يوڤنتوس 

الثاني، علما ان الفريقن س��يتواجهان في 
مباراة قمة في 5 ديس��مبر املقبل. ويبدو 
بولونيا في حالة جيدة اذ فاز على باليرمو 
3 � 1، ول��ن يتأثر العب��وه بالعطلة الدولية 
كما انتر الذي ش��ارك معظ��م جنومه في 
املباريات الرس��مية والودية هذا األسبوع. 

ويلعب فيورنتينا مع بارما.

النجم البرازيلي روبينيو يعود بعد غيابه ملدة شهرين إلى صفوف مانشستر سيتي ملواجهة ليڤربول

اسكود يغيب عن إشبيلية
قال اشبيلية االسباني إن جوليان اسكود مدافع الفريق 
خضع جلراحة الصالح كس���ر في أنفه وس���يبتعد عن 
املالعب ملدة أسبوعني على األقل. وأجرى أطباء املنتخب 
الفرنسي اجلراحة لالعب إثر اصطدامه بزميله باتريس 
ايفرا خالل مباراة إياب امللحق األوروبي لتصفيات كأس 

العالم 2010 أمام ايرلندا في باريس.

مواجهتان سهلتان لريال مدريد وبرشلونة.. وهانوڤر يواجه شالكه بـ »روح إنكه« وبوردو يختبر ڤالنسيان

ليڤربول في امتحان مانشستر سيتي ومان يونايتد للحذر من إيڤرتون
مباريات اليوم بالتوقيت المحلي

إنجلترا )المرحلة الثالثة عشرة(
شوسبورت 3:451ليڤربول � مانشستر سيتي

6برمنغهام � فوالم
شو كوميدي إكسترا6بيرنلي � أستون ڤيال

6تشلسي � ولڤرهامبتون
شوسبورت 62هال سيتي � وست هام

شو مسلسالت إكسترا 61سندرالند � أرسنال
شوسبورت 8:301مان يونايتد � ايڤرتون

إسبانيا )المرحلة الحادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية +86تينيريفي � إشبيلية

اجلزيرة الرياضية +84ديبورتيڤو � اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +102ريال مدريد � سانتاندر
اجلزيرة الرياضية +122أتلتيك بلباو � برشلونة

إيطاليا )المرحلة الثالثة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +81بولونيا � إنتر ميالن

اجلزيرة الرياضية +10:451فيورنتينا � بارما

المانيا )المرحلة الثالثة عشرة(
5:30ڤولفسبورغ � نورمبرغ
5:30شتوتغارت � هرتا برلني

دبي الرياضية 5:301شالكه � هانوڤر
5:30كولن � هوفنهامي

5:30فرانكفورت � مونشنغالدباخ
5:30فرايبورغ � برمين

8:30دورمتوند � ماينتس

فرنسا )المرحلة الرابعة عشرة(
9بوردو � ڤالنسيان
اجلزيرة الرياضية +97غرونوبل � ليون
9لنس � نانسي
9رين � لومان

الكويت الرياضية11اوكسير � موناكو

رئيس الوزراء السلوڤيني مسح أحذية العبي منتخبه بعد التأهل إلى المونديال
»فيفا« يؤكد استحالة إعادة مباراة فرنسا وإيرلندا


