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47 أشادت الصحف األرجنتينية امس مبهاجم برشلونة االسباني 
ليونيل ميس��ي احلائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2009 
التي متنحها سنويا مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية. وكتبت 
صحيفة »ال ناسيون« في صدر صفحتها الرياضية: »أوروبا 
حتت أقدامه« وبعد عام على تألقه مع برشلونة، ميسي يفوز 
بجائ��زة الكرة الذهبية  من جانبه��ا رأت صحيفة »اولي« ان 
النتائج التي حققها ميس��ي م��ع املنتخب األرجنتيني لم تكن 

بارعة و»يتوجب عليه إثبات ذاته في جنوب افريقيا كونه أفضل 
العب في العالم«. وسخرت الصحيفة من تصريحات ميسي 
الذي أعلن فيها عن فخره بأن يكون أول العب أرجنتيني يفوز 
بهذه اجلائزة وقالت »بالطبع ميس��ي يعبر عن شعور خاص 
ألنه يظن نفس��ه أول العب يحرز هذه اجلائزة التي أحرزها 
الفريدو دي س��تيفانو )1957 و1959( وعمر سيفوري )1961( 

قبل ان يكون قد ولد هو بعد«.

أكد النجم الدولي السابق يورغن كلينسمان في 
تصريح لصحيفة »بيلد« انه ال ينوي التدريب في 
الدوري األملاني لكرة القدم في املستقبل القريب. 
وقال كلينس��مان: »من الواضح انه لن أنزلق في 
مخاطرة جديدة للتدريب ف��ي الدوري األملاني«، 
وانه على األرجح »قد أتولى مهام جديدة في مكان 

آخر«.

كلينسمان يرفض التدريب في ألمانياالصحف األرجنتينية تشيد بميسي »الذهبي«

روما وسبورتينغ لشبونة يسعيان للتأهل للدور الثاني في »يوروبا ليغ«.. واللقطة ملباراة سابقة بني الفريقني

العب مان يونايتد اندرسون يسدد الكرة وسط مراقبة من العب توتنهام جيرمن جيناس               )أ.پ(

»NBA« ليكرز وبوسطن يواصالن انتصاراتهما في الـ
واصل لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب 
وبوسطن سلتيكس مسلسل انتصاراتهما بعدما 
حسم االول مواجهته مع نيو اورليانز هورنتس 
110 � 99، فيم���ا تغلب الثاني على تش���ارلوت 
بوبكاتس 108 � 90 أول من امس ضمن منافسات 
الدوري االميركي للمحترفني في كرة الس���لة 
NBA  فعلى ملعب »س���تايبلس سنتر« وامام 
18997 متفرجا، لم يجد ليكرز صعوبة تذكر في 
حتقيق فوزه السابع على التوالي وال� 14 في 17 
مباراة بعدما سيطر على مباراته مع ضيفه نيو 
اورليانز الذي مني بهزميته الثانية هذا املوسم 
أمام فريق املدرب فيل جاكسون واخلامسة على 
التوالي خارج قواعده. وصعد ليكرز الذي أسعفه 
ج���دول البطولة حت���ى اآلن ألنه خاض 13 من 
مبارياته ال� 17 االولى على أرضه ويبقى أمامه 4 
من أصل ال� 6 املقبلة، الى صدارة ترتيب املنطقة 
الغربية كما أصبح صاحب أفضل س���جل في 
الدوري. وضرب البطل بقوة منذ بداية املباراة 
وخصوصا في الربع الثاني عندما سجل 21 نقطة 
مقابل 4 فقط لضيفه ليتقدم على األخير بفارق 
23 نقطة ثم 20 نقطة 62 � 42 مع نهاية الشوط 

االول. وحافظ ليكرز على هذه األفضلية حتى 
نهاية الربع الثالث الذي حسمه ملصلحته أيضا 
28 � 27، قبل ان يتراخى قليال في الربع األخير 
ال���ذي أنهاه نيو اورليانز ملصلحته 30 � 20 إال 
ان ذلك لم يكن كافيا لتجنيبه اخلسارة. وكان 
اندرو باينوم أفضل العبي ليكرز بتسجيله 21 
نقطة مع 9 متابعات، فيما اضاف كوبي براينت 
18 نقطة، ورون ارتست 16 نقطة واالسباني باو 
غاس���ول 14. وعلى ملعب »تامي وورنر كايبل 
ارينا« وامام 15129 متفرجا، عاد بوس���طن من 
ملعب مضيفه تشارلوت بفوزه اخلامس على 
التوالي وال� 14 في 18 مباراة بعدما تغلب عليه 
108 � 90 بفضل تألق راي الن من خارج القوس 
اذ جنح في 5 ثالثيات من اصل 6 محاوالت لينهي 
املباراة برصيد 27 نقطة. كما س���اهم كندريك 
بيركينز في هذا الفوز بتس���جيله 21 نقطة مع 
12 متابعة، فيما أضاف كيفن غارنيت 16 نقطة 
م���ع 7 متابعات و5 متريرات حاس���مة، ليعزز 
الفريق األخضر صدارته ملجموع��ة األطلس���ي 
ويتشارك مع أورالندو ماجيك ص��دارة املنطقة 

الشرقية.

العب ليكرز كوبي براينت تألق أمام نيو اورليانز               )أ.پ(

مان يونايتد يتخطى توتنهام ويتأهل إلى نصف نهائي »الرابطة«

بخدمات ماكي���دا )18 عاما( حتى يونيو 
2014 قائال »جميع م���ن في النادي يعي 
انه يتمتع مبوهبة مذهلة، ونأمل ان نرى 
ذلك يتطور في األعوام القليلة املقبلة لكي 

يصبح العبا متكامال«.
أما ماكيدا فقال »انا اس���تمتعت فعال 
املوسم املاضي عندما لعبت وآمل ان أحصل 
عل���ى املزيد من الفرص وأن أس���اهم في 

جناح الفريق«.
من ناحية أخرى، أعلن الفرنسي أرسني 
ڤينغر مدرب أرسنال في موقع النادي على 
شبكة االنترنت، ان النادي سيحاول شراء 
مهاجم خالل فترة االنتقاالت الش���توية 
للحلول مكان روبن ڤان بيرسي املصاب 
الذي تع���رض إلصابة بالغة مع منتخب 
بالده خالل نوفمبر املاضي وسيغيب عن 

املالعب ملدة 5  اشهر.

وذكرت بعض التقارير ان فيرغوسون مهتم 
بخدمات حارس سس���كا موسكو الدولي 
الروسي ايغور اكينفييف من اجل ضمه 
الى الفريق خلفا لفان در سار، لكن املدرب 
االسكوتلندي كش���ف بان بن فوستر او 
الپولندي توماس كوشاك سيسدان فراغ 
رحيل احلارس الهولن���دي عندما يعلن 
االخير اعتزاله. واضاف فيرغسون »لم 
يقل ادوين اي شيء حول ما يعتزم فعله. 
لقد عاد مؤخرا من االصابة. سيكش���ف 
خالل فترة عيد امليالد او في وقت ما من 
ديسمبر عما ينوي فعله والى متى يريد 

االستمرار«.
من جانب آخر، مدد مان يونايتد عقد 
مهاجمه االيطالي الشاب فيديريكو ماكيدا 

4 أعوام إضافية.
وأعرب فيرغسون عن سعادته الحتفاظه 

فرض نفسه اساسيا مع شالكه منذ خريف 
2007 وينتهي عقده احلالي مع االخير في 
2012. ورفض شالكه في السابق عروضا 
للتخلي عن حارسه وابرزها كان من بايرن 
ميونيخ، اال انه مي���ر حاليا بازمة مالية 
قد تدفعه لالستغناء عنه اذ كان العرض 
مناس���با، وقد ذكرت بعض التقارير ان 
الفريق االملان���ي يطالب مببلغ 13 مليون 
يورو. وكان املدرب االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون كشف مؤخرا انه ال يبحث عن 
حارس ليسد فراغ الهولندي ادوين فان 
در سار عندما يقرر االخير ان يضع حدا 
ملسيرته في املالعب. ومن املتوقع ان يعلن 
فان در سار )40 عاما( في االسابيع القليلة 
املقبلة اذا كان يريد مواصلة مشواره ملوسم 
اضافي او االعت���زال، علما بان عقده مع 
»الشياطني احلمر« ينتهي الصيف املقبل. 

بلغ مان يونايتد حامل اللقب املوسم 
املاضي الدور نصف النهائي من مسابقة 
كأس رابطة االندية االجنليزية احملترفة 
لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2-0 مساء 
اول من امس على ملع���ب اولدترافورد. 
وقاد االيرلندي الش���اب دارن غيبسون 
فريقه الى الفوز بتسجيله هدفي املباراة 

في الشوط االول.
وكعادته اش���رك مدرب مان يونايتد 
اليكس فيرغسون تش���كيلة من الصف 
الرديف مطعم���ة ببعض العبي اخلبرة. 
وتس���يد توتنه���ام املباراة ف���ي مطلعها 
وس���نحت امام مهاجمه جرماين ديفوي 
فرص���ة ذهبية الفتتاح التس���جيل لكن 
احلارس الپولندي توماس كوشتش���اك 
كان حملاولته باملرصاد )7(. وافتتح مان 
يونايتد التسجيل بعد لعبة منسقة رائعة 
حيث تالعب البرازيلي اندرسون باكثر من 
العب قبل ان ميررها باجتاه غيبسون الذي 
سددها زاحفة في الزاوية البعيدة ملرمى 
احلارس البرازيلي غوميش )17(. واضاف 
غيبسون الهدف الثاني ايضا عندما تبادل 
الكرة مع داني ويلبيك واطلقها بحرفنة من 
مشارف املنطقة في الزاوية البعيدة ملرمى 
توتنهام )37(. وحاول توتنهام العودة في 
املبارة في الشوط الثاني لكن خط دفاع 
مان يونايتد بقيادة املدافع الصربي الصلب 
نيمانيا فيديتش حال دون ذلك. وفي مباراة 
ثانية، بلغ استون ڤيال دور االربعة بفوزه 
خارج ارضه على بورتسموث 4-2. وسجل 
للفائز اميل هيسكي )12( وجيمس ميلنر 
)27(وستيوارت داونينغ )75( واشلي يونغ 
)89(، وللخاسر البلغاري مارتن بتروف 
)7 خطأ في مرم���ى فريقه(، والنيجيري 
نوانكوو كان���و )70(.  ومن جانب آخر 
يبدو ان مان يونايتد مهتم بخدمات حارس 
ش���الكه االملاني مانويل نوير حسب ما 
ذكرت صحيفة »سبورت بيلد« االملانية 
االس���بوعية امس نقال ع���ن مدير اعمال 
الالعب. وقال مدير اعمال نوير، توماس 
كروث« للصحيف���ة: »نحن نعلم ان مان 
يونايتد مهتم بنوير. مانويل يرغب ايضا 
باللعب مع فريق يتمتع مبستوى دولي 
افضل )من شالكه(«. وكان نوير )23 عانا( 
الذي لعب مع املنتخب االملاني مرتني فقط، 

يحتاج سبورتينغ لشبونة البرتغالي الى 
نقطة واحدة من مباراته مع ضيفه هيرينڤني 
الهولندي من اجل التأهل الى الدور الثاني من 
مسابقة الدوري االوروبي )يوروبا ليغ( لكرة 
القدم عندما يخوض اجلولة اخلامسة قبل 
االخيرة ألنه يتصدر املجموعة الرابعة برصيد 
10 نقاط، مقاب���ل 4 فقط لكل من هيرينڤني 
وهرتا برلني االملاني الذي يحل بدوره ضيفا 
على فنتسبيلز الالتڤي متذيل الترتيب )ثالث 
نقاط(. وسيودع هيرينڤني املسابقة في حال 
خسارته امام سبورتينغ لشبونة وفوز هرتا 
برلني على فنتسبيلز، ألن البطاقة الثانية 
ستكون حينها من نصيب الفريق االملاني 
بسبب افضلية االخير من حيث املواجهتني 

املباشرتني مع منافسه الهولندي.
وف���ي املجموعة اخلامس���ة، يأمل روما 
االيطالي ان يواصل مسلسل النتائج اجليدة 
التي يحققها في اآلونة االخيرة محليا من 
اجل جتاوز عقبة ضيفه بال السويس���ري 
املتصدر. ويحتل فريق العاصمة االيطالية 
املركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما يتصدر 
بال املجموعة برصيد 9 نقاط، ما يعني ان 
فوز الفريق السويس���ري سيمنحه بطاقة 
الدور الثاني. وقد يتأهل بال وروما الى الدور 
الثاني في حال ثأر الثاني خلسارته ذهابا 
0 - 2، وفي حال خسارة فوالم االجنليزي 
الثالث امام ضيفه سسكا صوفيا البلغاري 
صاحب املركز االخير )نقطة واحدة( � وهو امر 

مستبعد � ما يرجح ان يؤجل حسم بطاقتي 
هذه املجموعة الى اجلولة االخيرة، عندما 
يحل روما ضيفا على سسكا صوفيا، فيما 

يلعب بال على ارضه امام فوالم.
وفي السادسة، حتتضن العاصمة التركية 
اسطنبول مباراة حساسة بني غلطة سراي 
وضيفه باناثينايكوس اليوناني الس���اعي 
الستعادة اعتباره بعدما خسر مباراة الذهاب 
ف���ي ارضه وبني جماهي���ره 1 - 3. وضمن 
غلطة سراي تأهله الى الدور الثاني قبل هذه 
اجلولة وهو يتصدر برصيد 10 نقاط وبفارق 
نقطة عن ضيفه اليوناني الذي يحتاج الى 
تعادل فقط من اجل حسم البطاقة الثانية 
ألنه يبتعد حاليا بفارق 6 نقاط عن دينامو 

بوخارست الروماني ثالث املجموعة الذي 
يواجه بدوره ش���تورم غراتس النمساوي 

)نقطة واحدة(.
وفي العاشرة، يسعى شاختار دانييتسك 
حامل اللقب الى حس���م الصدارة ملصلحته 
عندما يس���تضيف كلوب بروج البلجيكي 
وذلك بع���د ان كان ضمن تأهله في اجلولة 
الس���ابقة. ويحتاج فريق املدرب الروماني 
ميرسيا لوشيس���كو الى التعادل من اجل 
حتقيق مبتغاه، في حني يأمل الضيف كلوب 
بروج ان يخرج فائزا واال يس���جل تولوز 
الفرنسي الثاني نتيجة افضل منه امام ضيفه 
بارتيزان بلغراد الصربي، من اجل ان يتأهل 
الفريق البلجيكي، واال سيكون احلسم في 

اجلولة االخيرة عندما يتواجه الطرفان على 
االراضي البلجيكية.

وفي احلادية عش���رة، يحتضن ملعب 
»فيليب���س ش���تاديون« مواجهة القمة بني 
الهولندي وضيفه سبارتا براغ  ايندهوڤن 
التشيكي، ويسعى االول للخروج فائزا من 
اجل حسم تأهله والصدارة ايضا. ويتصدر 
ايندهوڤن برصيد 8 نق���اط وبفارق نقطة 
واحدة عن س���بارتا، فيما يحتل كوبنهاغن 
الدمنارك���ي املركز الثال���ث برصيد 4 نقاط 
وهو سيواجه كلوج الروماني صاحب املركز 
االخير بثالث نقاط. وقد يتأهل ايندهوڤن 
وسبارتا الى الدور الثاني في حال فوز االخير 
وتعادل كوبنهاغن في مباراته مع كلوج، اما 

في حال فوز الفريق الهولندي فس���يتأجل 
حسم البطاقة الثانية الى اجلولة االخيرة 
عندما يتواجه س���بارتا مع كوبنهاغن على 

ملعب االول.
وفي املجموعة الثانية عشرة، يبدو اتلتيك 
بلباو االسباني في وضع مثالي للحاق بڤيردر 
برمين الى الدور الثاني، ألنه يتقدم بفارق 5 
نقاط عن مضيفه اوستريا ڤيينا النمساوي. 
ويحت���اج الفريق الباس���كي الى نقطة من 
مباراتيه االخيرتني، فيما سيكون اوستريا 
ڤيينا مطالبا بالفوز مبباراتي اليوم واجلولة 
البرتغالي،  امام ناسيونال ماديرا  االخيرة 
شرط ان يخسر بلباو ايضا مباراته االخيرة 

مع ضيفه برمين.

12 مباراة في الجولة قبل األخيرة للدور األول في »يوروبا ليغ«

كاكا قد يغيب أمام مرسيليا

روبرتو كارلوس إلى جانب رونالدو

يحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي كاكا مع فريقه ريال مدريد 
االس����باني في اللقاء احلاسم مع مضيفه مرس����يليا الفرنسي االسبوع 
املقبل في اجلولة السادسة االخيرة من الدور االول لدوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم بس����بب إصابة في محلبيه. ويعاني كاكا )27 عاما( من فتق 
وس����يخضع خالل االسبوع احلالي للعالج الفيزيائي وبعض التمارين 
اخلاصة. وأصيب كاكا االحد املاضي خالل موقعة »الكالسيكو« احمللي التي 

خسرها فريقه امام غرميه التقليدي برشلونة 0-1 في »نوكامب«.

أعلن ظهير أيسر املنتخب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس انه 
سيوقع عقدا ملدة سنتني سينتقل مبوجبه من ناديه احلالي فنربغشه 
الى كورينثيانز البرازيلي في 20 اجلاري، وذلك في تصريح لراديو 
»ريكورد«. وس���ينضم روبرتو كارلوس الى النجم البرازيلي االخر 
رونالدو، علما ان االثنني لعبا معا في صفوف ريال مدريد، وأحرزا 

كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +97شاختار � كلوب بروج

اجلزيرة الرياضية +91تولوز � بارتيزان
اجلزيرة الرياضية +96كوبنهاغن � كلوج

اجلزيرة الرياضية +94ايندهوڤن � سبارتابراغ
اجلزيرة الرياضية +92أوسترياڤيينا � اتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +95ڤيردر برمين � ناسيونال ماديرا
اجلزيرة الرياضية +11:056سبورتينغ لشبونة � هيرنيڤني

اجلزيرة الرياضية +11:057فنتسبيلز � هرتا برلني
اجلزيرة الرياضية +11:052دينامو بوخارست � شتورم غراتس

اجلزيرة الرياضية +11:054غلطة سراي � باناثيناكوس
اجلزيرة الرياضية +11:051روما � بال

اجلزيرة الرياضية +11:053فوالم � سسكا صوفيا

روما وإيندهوڤن وشاختار وسبورتينغ لشبونة على أعتاب التأهل للدور الثاني


