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أكد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي احلائز 48
جائزة الكرة الذهبية كأفضل العب في أوروبا 
لهذا العام أن منتخب بالده لديه العبون »قادرون 
على الفوز بكأس العالم« الذي تستضيفه جنوب 
أفريقيا العام املقبل، متمنيا تأهل الفريق إلى 

املباراة النهائية أمام إسبانيا.
وقال ميس����ي في تصريحات عقب تسلمه 

اجلائزة »أحلم باللعب في األرجنتني، قلت ذلك 
دائما. كان ذلك حلمي منذ الصغر« وأضاف ان 
»مجرد النزول إلى أرض امللعب« ميثل حافزا 
بالنس����بة له للرد على اجلماهير والصحافة 
األرجنتينية التي تتهمه دائما بتقدمي مستوى 
باهت مع املنتخب على عكس تألقه الالفت مع 

ناديه برشلونة اإلسباني.

ذكرت صحيفة »آس« الرياضية األسبانية أن النجم البرازيلي كاكا سيغيب 
عن صفوف نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم حتى يناير املقبل.

وكان صانع األلعاب البرازيلي قد أصيب بشد حاد في فخذه خالل مباراة 
القمة االسبانية التي خسرها ريال مدريد أمام مضيفه برشلونة 0 � 1 في 29 
نوفمب���ر املاضي، ولم يلعب كاكا منذ ذل���ك الوقت. من ناحية أخرى، يغيب 
النجم البرتغالي كريس���تيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد في مباراته 
املهمة بالدوري االسباني أمام ڤالنسيا السبت املقبل بعد طرده امام أمليريا.

ميسي: قادرون على الفوز بكأس العالم  كاكا يغيب حتى يناير ورونالدو لن يواجه ڤالنسيا

قمة »الحسم والكبرياء« بين يوڤنتوس وبايرن ميونيخ في تورينو
سيكون امللعب 
في  االوملب����ي 
اليوم  تورينو 
مسرحا للمباراة 
احلاس����مة بني 
يوڤنتوس االيطالي وبايرن ميونيخ 
السادس����ة  ف����ي اجلولة  االملاني 
االخيرة من منافسات املجموعة 
االولى ضمن الدور االول ملسابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وحتسم اليوم 4 بطاقات، ففضال 
عن املنافسة النارية بني يوڤنتوس 
وباي����رن ميونيخ عل����ى البطاقة 
الثانية في املجموعة االولى بعدما 
حجز بوردو الفرنس����ي البطاقة 
االولى بضمانه صدارة املجموعة،  
تبدو حظوظ ريال مدريد االسباني 
وميالن االيطال����ي كبيرة حلجز 
الثالثة،  فيما  بطاقتي املجموعة 
املنافسة بني ڤولفسبورغ  تشتد 
االملاني وسسكا موسكو الروسي 
على البطاقة الثانية في املجموعة 
الثاني����ة التي ضمن مان يونايتد 
االجنليزي وصيف بطل النسخة 

االخيرة بطاقتها االولى.
وتأهلت حتى االن 8 اندية هي 
فضال عن بوردو ومان يونايتد، 
تشلس����ي االجنلي����زي وبورتو 
البرتغال����ي )الرابع����ة( ولي����ون 
الفرنس����ي وفيورنتينا االيطالي 
)اخلامسة( واشبيلية االسباني 
)السابعة( وارسنال االجنليزي 

)الثامنة(.
وكان يوڤنتوس وبايرن ميونيخ 
مرش����حني بقوة للظفر ببطاقتي 
املجموعة الى الدور الثاني،  بيد 
ان بوردو فاجأهما وخطف البطاقة 
االولى عن جدارة بعدما تعادل مع 
الفريق االيطالي 1-1 في تورينو 
وتغلب عليه 2-0 في بوردو، ثم فاز 
على الفريق الباڤاري 2-1 ذهابا في 

بوردو و2-0 ايابا في ميونيخ.
املنافس����ة على  وانحص����رت 
الثاني����ة بني يوڤنتوس  البطاقة 
وبايرن ميونيخ اللذين احرزا لقب 
املسابقة 6 مرات )4 لبايرن ميونيخ 
اعوام 1974 و1975 و1976 و2001 
و2 ليوڤنتوس عامي 1985 و1996(. 
وميلك يوڤنتوس االفضلية على 
بايرن ميونيخ كونه يتقدم عليه 
بفارق نقطة واحدة ويكفيه التعادل 
ملواصلة مشواره في املسابقة التي 
خس����ر مباراتها النهائية 5 مرات 
اعوام 1973 و1983 و1997 و1998 

و2003.

اما بايرن ميونيخ فيحتاج الى 
الفوز خلطف بطاق����ة املجموعة 
وتفادي اخل����روج منها واللحاق 
بليڤربول اإلجنلي����زي الذي كان 

ضحية املجموعة اخلامسة.
ويعول يوڤنتوس على عاملي 
االرض واجلمه����ور للتغلب على 
الى  باي����رن ميوني����خ باالضافة 
معنويات العبيه العالية اثر الفوز 
على انتر ميالن 2-1 في الدوري 

احمللي.
م����ن جهت����ه، يدخ����ل الفريق 
الباڤاري الذي خسر نهائي املسابقة 
3 مرات اعوام 1982 و1987 و1999، 
املب����اراة مبعنوي����ات عالية بعد 
ال����دوري وحتقيقه  صحوته في 
لفوزين متتاليني، بيد ان مهمته 
تبدو صعبة خصوصا انه لم يسبق 
له الفوز على يوڤنتوس في عقر 
داره في املباراتني اللتني جمعتهما 
حتى االن في املسابقة فخسر 1-0 
في االولى موسم 2004-2005 و2-1 
في الثانية موس����م 2006-2005، 
كما ان الفريق االيطالي لم يخسر 
على ارضه في املسابقة االوروبية 
منذ س����قوطه امام ديبورتيفو ال 
كورونا االس����باني 0-1 موس����م 
2003-2004 حيث حقق بعدها 11 

فوزا و6 تعادالت.
وقال ح����ارس مرم����ى بايرن 
ميوني����خ هانزيورغ بوت »تبقى 
لنا 3 مباريات قبل العطلة الشتوية،  
ويجب ان نحقق الفوز في جميعها 
وبامكاننا ذلك بدءا من مباراة اليوم 
امام يوڤنتوس حتى نحافظ على 
وجودنا في املس����ابقة االوروبية 

العريقة«.

 ميالن وريال األقرب للتأهل

الثالثة، يبدو  وفي املجموعة 
ري���ال مدريد وميالن االقرب الى 
حجز بطاقتهما عندما يحل ضيفا 
الفرنسي  االول على مرس���يليا 
الثالث والثاني  املرك���ز  صاحب 
على زيوريخ السويسري الرابع 

واالخير.
ويتصدر ريال مدريد املجموعة 
برصي���د 10 نقاط بفارق نقطتني 
امام ميالن و3 نقاط امام مرسيليا، 
فيما خرج زيوريخ خالي الوفاض 
بعدما جتمد رصيده عند 3 نقاط، 
ويكفي ري���ال مدريد التعادل او 
اخلس���ارة بفارق هدفني لضمان 

بطاقته.
وميلك النادي امللكي االسلحة 

خلسارته امام الفريق السويسري 
0-1 ذهابا في سان سيرو،  وهو 
ايضا ميلك حظوظا كبيرة لتحقيق 
الفوز بالنظر الى عروضه الرائعة 
في الدوري احمللي حيث حقق 5 
انتصارات متتالية خولته املركز 
الثاني خلف غرميه التقليدي انتر 

ميالن املتصدر.

  الفوز مطلب ڤولفسبورغ

الثانية، يأمل  وفي املجموعة 
ڤولفسبورغ بطل الدوري االملاني 
ف���ي اس���تغالل عامل���ي االرض 
واجلمه���ور واالصابات الكثيرة 
في صفوف ضيفه مان يونايتد 
الش���ياطني  الفوز على  لتحقيق 
الدور  ال���ى  احلم���ر ومرافقتهم 

الثاني.
ويتساوى ڤولفسبورغ وسسكا 
الثاني  املركز  موسكو نقاطا في 
للمجموعة م���ع افضلية للفريق 

الالزم���ة لتحقي���ق الف���وز على 
مرس���يليا ف���ي عق���ر داره على 
غرار م���ا فعله ذهابا على ملعبه 
س���انتياغو برنابي���و 3-0، في 
البرتغالي كريستيانو  مقدمتهم 
رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية 

واالرجنتيني غونزالو هيغوايني 
والقائد راوول غونزاليز.

بيد ان ميالن لن يكون خصما 
امام زيوريخ وسيحاول  س���هال 
الفوز لتفادي اي  بدوره حتقيق 
مفاجأة، كما انه يسعى الى الثأر 

االملاني في املواجهات املباش���رة 
وبالتالي فإنه يدرك جيدا ان فوزه 
على مان يونايت���د بأي نتيجة 
ميكن���ه من بلوغ ال���دور الثاني 
للمسابقة االوروبية للمرة االولى 

في تاريخه.
وكان مان يونايتد حقق فوزا 
كبيرا على مضيفه وست هام 0-4 
في الدوري احمللي بيد انه عانى من 
اصابات في خط الدفاع وحتديدا 
ويس براون وغاري نيفيل واضطر 
مدربه السير اليكس فيرغسون 
الى اكم���ال املباراة باعادة العبي 
الوس���ط دارين فليتشر ومايكل 
كاري���ك والويل���زي راين غيغز 
الى خ���ط الدفاع. وتق���ام اليوم 
ايضا مباراتان هامشيتان ضمن 
الرابع���ة، االولى بني  املجموعة 
اتلتيكو مدريد االسباني وبورتو 
البرتغالي، والثانية بني تشلسي 

االجنليزي وابويل القبرصي.

ريال مدريد وميالن األقرب إلى التأهل للدور الثاني.. وڤولفسبورغ ينشد الفوز على مان يونايتد في الجولة األخيرة من أبطال أوروبا

عودة الهولندي اريني روبن لصفوف بايرن ميونيخ قوة ضاربة في مواجهة يوڤنتوس »املنتشي«

العب التسيو ماورو زاراتي يتحسر على اخلسارة أمام روما          )رويترز(

أحد مشجعي كوريتيبا البرازيلي تسيل الدماء على وجهه وسط حراسة أمنية         )رويترز(

أعلن نادي شتوتغارت صاحب املركز السادس عشر 
في الدوري األملاني على موقعه في شبكة االنترنت عن 
تعيني السويسري كريستيان غروس بديال للمدرب املقال 
ماركوس بابل. وقال بابل تعليقا على احتجاجات اجلماهير 
»منذ مدة طويلة وانا امارس كرة القدم ولم أش���اهد أبدا 

مظاهرات غضب واحتجاج وتهديد بالقتل«.

استبعد املهاجم اإليطالي لوكا طوني من قائمة بايرن 
ميونيخ أمام يوڤنتوس.

ولم يكن الالعب بني بعثة ضمت 19 من زمالئه، توجهت 
إلى مدينة تورينو اإليطالية معقل السيدة العجوز، دون 
أن يوضح الهولندي لويس ڤان غال املدير الفني للنادي 

الپاڤاري األسباب وراء استبعاده.

غروس بدياًل لبابل في تدريب شتوتغارت 

استبعاد لوكا طوني

»دربي« روما لروما.. وڤالنسيا ُيسقط بلباو
اعلنت افضل 9 العبات في العالم مشاركتهن في دورة 
س����يدني للتنس املقررة من 11 الى 16 يناير حس����بما ذكر 
املنظمون امس. وفي فئة الرجال يش����ارك الفرنسي غايل 
مونفيس والتش����يكي بيرديتش واالسترالي ليتون هويت 

املصنف اول سابقا في العالم.
أصبح دانييل باس��اريلال، قائد املنتخب األرجنتيني بطل 
العال��م 1978، هو الرئيس اجلديد لنادي ريڤر بليت األرجنتيني 
لكرة القدم بعد أن رفضت اللجنة االنتخابية النتائج األولية التي 

أعلنت في وقت سابق فوز منافسه رودولفو دونوفريو.
»اشتري تذكرتك لكأس العالم«.. هذه هي الرسالة التي 
وجهها مس����ؤولو جنوب أفريقيا ورعاة كأس العالم 2010 

لكرة القدم بعد مراسم إجراء القرعة.
يتطلع بع��ض من مواطني جنوب افريقيا األكثر ثراء إلى 
إضاف��ة املزيد إلى ثرواتهم في نهائيات بطولة كأس العالم 2010 
التي س��تقام الصيف املقبل من خالل تأجير منازلهم الفاخرة 
ومراسي اليخوت إلى املليارديرات الذين سيسافرون إلى بلدهم 

ملتابعة البطولة.
أهدر نيويلز أولد بويز فرصة ثمينة الس����تعادة قمة 
مرحلة ذهاب الدوري األرجنتيني لكرة القدم )أبرتورا( قبل 
جولتني من نهايتها، بعد خسارته املفاجئة على ملعبه أمام 
أرسنال 2 - 1. وحتى اآلن ضمنت املشاركة في بطولة كأس 
ليبرتادوريس العام املقبل أندية النوس وبانفيلد وكولون 
وفيليز سارس����فيلد حامل لقب مرحلة اإلياب )كالوسورا( 

واستوديانتيس بطل كأس ليبرتادوريس العام املاضي.
تأهل مونتيراي ملالقاة كروز أزول في الدور النهائي لتحديد 
بطل مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا(، بعد 
تعادل��ه مع مضيف��ه تولوكا 1 - 1 في إياب ال��دور قبل النهائي. 
وضم��ن مونتيراي التأهل إلى النهائي بع��د أن فاز في مباراة 

الذهاب على ملعبه 2 - 0.
أعلن االحتاد النيجيري لكرة القدم أنه سيحصل من 
االحت����اد الدولي لكرة القدم )فيفا( على متويل أولي قيمته 
600 ألف جنيه استرليني )147 مليون نيرة( كموازنة تقدمها 
الفيف����ا للدول التي تأهلت لنهائيات كأس العالم 2010 التي 

ستقام في جنوب إفريقيا والتي من بينها نيجيريا.
اعلن املسؤولون عن حلبة سيلفسرتون البريطانية امس 
ان احللبة ستس��تمر في اس��تضافة جائ��زة بريطانيا الكبرى 
لسباقات فورموال واحد مبوجب اتفاق جديد مع املسؤولني عن 

االحتاد الدولي للسيارات.
حسم لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب موقعة مجموعة 
الهادئ مع فينيكس صنز بفوزه عليه بس����هولة 108 - 88 

ضمن الدوري االميركي للمحترفني لكرة السلة.
كش��ف يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني لكرة 
القدم عن خطة إعداد مكثفة ملدة 4 أس��ابيع قبل انطالق بطولة 
كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.وستبدأ املرحلة النهائية من 
االس��تعدادات في الثامن من مايو املقبل. وأعلن أنه سيستدعي 
في نهاية يناير املقبل، 30 العب ميدان فضال عن عدد من حراس 

املرمى إلخضاع الالعبني لفحص مبدئي للحالة البدنية.

فالمنغو بطل البرازيل بعد صيام 17 عامًا
انف����رد بارما باملركز الراب����ع بتعادله الثمني مع 
مضيفه جنوى 2 - 2 في املرحلة اخلامس����ة عشرة 

من الدوري االيطالي لكرة القدم.
وكان جنوى البادئ بالتسجيل عبر االرجنتيني 
رودريغو باالسيو في الدقيقة 14، بيد ان الضيوف 
ردوا بهدفني للفرنسي جوناثان لودوفيك بيابياني 
في الدقيقتني 37 و59، قبل ان يدرك رافاييلي باالدينو 

التعادل ألصحاب االرض في الدقيقة 67.
ورفع بارما رصي����ده الى 25 نقطة بفارق نقطة 
واحدة امام ش����ريكه السابق سمبدوريا، اما جنوى 
فتراجع الى املركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق 
االهداف خلف روما الذي ارتقى الى املركز اخلامس 
بعدما حسم »دربي« العاصمة امام جاره التسيو بهدف 

وحيد سجله ماركو كاسيتي في الدقيقة 79.
وصعد فيورنتينا الى املركز السادس بعدما استعاد 
توازنه بعد خس����ارتني متتاليتني امام ضيفه بارما 
2 - 3 ومضيف����ه انتر ميالن 0 - 1، بفوزه الصعب 

على ضيفه اتاالنتا 2 - 0.
وحقق نابولي فوزا بش����ق االنفس على ضيفه 

باري 3 - 2.
من جهته، حول باليرمو تخلفه امام ضيفه كالياري 
الى فوز 2 - 1، وانعش بولونيا آماله بالهروب من 
منطقة اخلطر بفوزه على اودينيزي 2 - 1، وعمق 
كييڤو جراح مضيفه ليڤورنو الثامن عشر بالفوز 
عليه 2 - 0، وحقق س����يينا صاحب املركز االخير 
فوزه الثاني هذا املوس����م عندما تغلب على ضيفه 

كاتانيا صاحب املركز قبل االخير 3 - 2.
وفي اجنلترا أس����دى ايڤرتون خدمة كبيرة الى 

ارسنال عندما حرم جاره اللندني توتنهام من استعادة 
املركز الثاني بإرغامه على التعادل 2 - 2 على ملعب 
»غوديس����ون بارك« في ليڤربول في ختام املرحلة 

اخلامسة عشرة من الدوري االجنليزي.
وفي مباراة ثانية صعد فوالم الى املركز الثامن 

بفوزه الصعب على ضيفه سندرالند 1 - 0.
وفي فرنسا، ارتقى ڤالنس����يا الى املركز الثالث 
بفوزه الثم����ني على مضيفه اتلتيك بلباو 2 - 1 في 

ختام املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االسباني.
وعزز مايوركا موقعه في املركز السادس بفوزه 
الكبير على ضيفه سرقسطة 4 - 1، وحقق ڤياريال 

فوزا صعبا على ضيفه خيتافي 3 - 2.
واستفاد راسينغ سانتاندر من تعثر ملقة لينتزع 
منه املركز الثامن عشر بفوزه الكبير على مضيفه 
اسبانيول 4 - 0، وارتقى تينيريفي الى املركز احلادي 
عشر بفوزه الثمني على ضيفه سبورتينغ خيخون 

.1 - 2
وفي فرنسا، احلق نانسي اخلسارة الثانية على 
التوالي واخلامسة هذا املوسم بأوكسير عندما تغلب 
عليه 3 - 1 في عقر داره مبلعب »ابيه ديش����ان« في 

املرحلة اخلامسة عشرة من الدوري الفرنسي.
وعمق ليل جراح ليون وأحلق به الهزمية الثالثة 
هذا املوس����م عندما تغلب علي����ه 4 - 3 وحرمه من 
اس����تعادة املركز الثاني، وحقق غرونوبل الصاعد 
حديثا الى دوري االضواء فوزه االول هذا املوس����م 
عندما تغلب على ضيفه تولوز بهدف وحيد سجله 
نيكوال دي����وز في الدقيقة 80، وتغلب بولوني على 

توج فالمنغو بلقب الدوري البرازيلي موسم لنس 2 - 1.
2009 بع����د فوزه على ضيف����ه غرمييو 1 - 2 
في اجلولة الثامنة والثالثني األخيرة من عمر 

البطولة.
وافتتح الفريق الزائر التس����جيل أمام أكثر 
من 85 ألف متفرج احتش����دوا مبلعب ماراكانا 
التاريخ����ي، ع����ن طريق ضرب����ة رأس لالعب 
روبيرتسون في الدقيقة 21، لكن فريق مدينة 
ري����و دي جاني����رو متكن من قل����ب النتيجة 
بهدفي املدافعني ديڤيد ورونالدو أجنيليم في 
الدقيقت����ني 29 و66، ليرتف����ع رصيد فالمنغو 
إلى 67 نقط���ة ف����ي املرك��ز األول مع انته��اء 

مباريات البطولة.
وفقد إنترناسيونال أي أمل في نيل اللقب 
رغم فوزه الساحق على ضيفه سانتوس أندريه 
1 - 4 بس����بب الهدف الثاني لفالمنغو، حيث 
كان سيتوج باللقب إذا ما انتهت مباراة ملعب 

ماراكانا بالتعادل.
وباللقب األول له ف����ي بطولة الدوري منذ 
17 عاما، عادل فالمنغو أكثر األندية البرازيلية 

شعبية رصيد ساو باولو حامل اللقب في األعوام 
الثالثة األخيرة ولكل منهما ستة ألقاب.

وكان ساو باولو يحتفظ كذلك بفرص لنيل 
اللقب وحاف����ظ عليها حتى اللحظات األخيرة 
بف����وزه على ضيفه س����بورت الهابط 4 - 0، 
ليرفع رصيده إل����ى 65 نقطة بفارق األهداف 

خلف إنترناسيونال.
أما بامليراس، رابع األندية التي كانت تتمتع 
بحظوظ لنيل اللقب، فخسر 2 - 1 على ملعب 
بوتافوغ����و، ليتجمد رصي����ده عند 62 نقطة، 
لكنه ضمن على األقل املركز الرابع، آخر املراكز 
املؤهلة إلى بطولة كأس ليبرتادوريس، بفارق 
األهداف أمام كروزيرو الذي فاز على مضيفه 
س����انتوس 1 - 2. وإلى جانب األندية األربعة 
األولى في الترتيب، سيشارك أيضا كورينثيانز 
في بطول����ة كأس ليبرتادوريس كبطل لكأس 

البرازيل في املوسم احلالي.
وهبط فريق كوريتيبا الى الدرجة الثانية 
بعد مواجهة »دموية« بني اجلمهور والشغب 

في لقائه امام فلوميننسي.

عالميةمتفرقات

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

اجلزيرة الرياضية +10:454يوڤنتوس � بايرن ميونيخ
اجلزيرة الرياضية +10:458ماكابي حيفا � بوردو

المجموعة الثانية
اجلزيرة الرياضية +10:457بشيكتاش � سسكا موسكو
اجلزيرة الرياضية +10:453ڤولفسبورغ � مان يونايتد

المجموعة الثالثة
اجلزيرة الرياضية +10:456زيوريخ � ميالن

اجلزيرة الرياضية +10:455مرسيليا � ريال مدريد

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية +10:452اتلتيكو مدريد � بورتو

اجلزيرة الرياضية +10:451تشلسي � ابويل

ڤيديتش يغيب بسبب اإلنفلونزا

أرسنال يسعى إلى ضم بويان

تزاي���دت أوجاع مان يونايتد الدفاعية بعد اس���تبعاد العب قلب 
الدفاع نيمانيا ڤيديتش عن قائمة الفريق املتوجهة إلى أملانيا ملالقاة 
ڤولفسبورغ. ولم يسافر ڤيديتش مع باقي إلى أملانيا ما يعني أنه لم 
يبرأ بعد من اإلنفلونزا التي أصيب بها مؤخرا وحرمته من املشاركة 

امام وست هام.

ذكرت صحيفة »دايلي ستار« البريطانية امس ان أرسنال اإلجنليزي 
يسعى لضم بويان كركيتش مهاجم برشلونة اإلسباني الصاعد خالل 
موسم االنتقاالت الشتوية املقبل. وقالت الصحيفة إن ندرة مشاركات 
بويان )19 عاما( وإصابة الهولندي روبن ڤان بيرسي مهاجم أرسنال، 
بثتا من جديد لدى الفرنسي أرسني ڤينغر املدير الفني للنادي اللندني 

الرغبة في ضم املهاجم صربي األصل.


