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قالت صحيفة »آس« االسبانية ان املدربني 46
بيرند شوستر مدرب ريال مدريد وخيتافي 
س���ابقا وڤيكت���ور مونوز م���درب ڤياريال 
وسرقسطة وخيتافي سابقا هما املرشحان 

الرئيسيان لتدريب نادي ريال سرقسطة.
وكان سرقسطة قد اقال مدربه مارسيلينو 

بسبب سوء النتائج.

منحت شركة توتو سبورت اإليطالية 
جنم ميالن الكس���ندر باتو لقب أفضل 
العب في العالم حتت 21 سنة لعام 2009. 
وتفوق النج���م البرازيلي على مهاجم 
فيورنتينا، الصربي ستيفان يوڤيتيتش 
وعلى صربي آخر لكنه إسباني اجلنسية 
هو مهاجم برشلونة بويان كركيتش.

ذكرت تقارير أملانية وبرازيلية أن نادي 
ڤولفسبورغ األملاني يراقب مدافع فريق ساو 
باولو البرازيلي ميراندا. ويس����عى الفريق 
األملاني للحصول على بديل لالعب اإليطالي 
اندريا بارزالي الذي عبر عن رغبته بالرحيل، 
وڤولفس����بورغ مستعد لدفع 8 ماليني يورو 

من اجل احلصول عليه.

شوستر ومونوز لتدريب سرقسطة باتو أفضل العب تحت 21 عاماً ڤولفسبورغ لضم ميراندا

العبو مان يونايتد مطالبون مبحو آثار الهزمية أمام استون ڤيال وحتقيق الفوز على ولڤرهامبتون اليوم                   )أ.ف.پ(

فرحة العبي بانفيلد »ال توصف« بكأس مرحلة الذهاب للمرة األولى في تاريخهم                )أ.پ(

بوفون يخضع لعملية بركبته اليسرى

والكوت يؤلف كتباً لألطفال

مشجعو »الملكي« 
للتعاقد مع بديل لبيبي

السبّاحة تريكت تعلن اعتزالها 

كلينسمان يعود للتدريب
بعد مونديال 2010

خضع حارس يوڤنت����وس الدولي االيطال����ي جانلويجي بوفون 
لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليس����رى، حس����ب ما اعلن فريق 
»الس����يدة العجوز«، وصيف بطل الدوري االيطالي لكرة القدم. وكان 
بوفون )31 عاما( يعاني من كسر في غضروف ركبته وهو حتامل منذ 
بداية املوس����م على االوجاع التي يعاني منها واجل خضوعه لعملية 
جراحية كانت مقررة اصال في اكتوبر، اال انه اضطر الى اجرائها ألن 
الفحوص����ات التي خضع لها االثنني املاضي بعد جتدد االوجاع خالل 

التمارين كشفت انه يعاني من كسر.

بدأ العب نادي األرس���نال االجنليزي »ثيو والكوت« في كتابة 
سلسلة لكتب األطفال تنشر العام املقبل، وقالت متحدثة باسم دار 
نش���ر »راندم« إن الكتب ستتابع قصة حياة صبي مهووس بكرة 
القدم يدعى »تي جي«، وهو الكنية التي كان يلقب بها الالعب وهو 
طف���ل، وقال والكوت )20 عاما( إن العديد من جتاربي كالعب كرة 

قدم سيتم استرجاعها من خالل قصة الطفل »تي جي«.

أظهر اس����تطالع للرأي أجرته صحيفة 
»ماركا« االس����بانية الرياضية امس على 
موقعها باالنترنت أن مشجعي نادي ريال 
مدريد االسباني يرغبون في تعاقد النادي 
مع العب يحل مكان املدافع البرتغالي بيبي 
بسبب إصابة األخير، وكشف االستطالع عن 
اعتقاد 69% من قراء الصحيفة بضرورة تعاقد 
النادي مع بديل لبيبي خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية القادمة في يناير املقبل، كما أظهر 
استطالع آخر أجرته الصحيفة ذاتها أن %57 

من القراء يرغبون في الشيء نفسه.

أعلنت الس���باحة األس���ترالية ليبي تريكت الفائزة بثالث 
ميداليات أوملبية ذهبية اعتزالها الس���باحة بعدما خرجت من 
بطولة العالم للس���باحة في أغسطس املاضي دون الفوز بأي 

ميدالية ذهبية.
ولم ترتد تريكت في بطولة العالم التي استضافتها العاصمة 
اإليطالية روما حلل السباحة التي ستمنع رسميا من العام املقبل 
بع���د أن أثارت جدال بالغا خالل البطولة. وفازت تريكت، التي 
عرفت في املاضي باسم »ليبي لينتون«، خالل بطولة العالم في 
روما مبيدالية فضية واحدة وميداليتني برونزيتني رغم فوزها 

بثماني ميداليات ذهبية في بطوالت العالم السابقة.

اعلن مدرب باي����رن ميونيخ ومنتخب 
املانيا لكرة القدم سابقا يورغن كلينسمان 
انه س����يعود للعيش في الواليات املتحدة 
التي تركها صيف عام 2008 لتدريب الفريق 
الباڤاري، وقال كلينسمان في تصريح للقناة 
التلفزيونية االملانية »ار تي ال«: »سنعود 
م����ع عائلتي الى الوالي����ات املتحدة بعدما 
امضينا عاما ونصف العام في ميونيخ«. 
واوضح كلينسمان الذي اشرف على تدريب 
منتخب بالده م����ن 2004 الى 2006 وقاده 
ال����ى املركز الثالث في مونديال املانيا، انه 
ينوي الع����ودة الى عالم ك����رة القدم بعد 
نهائيات كأس العال����م في جنوب افريقيا 
العام املقبل، وراجت شائعات مؤخرا مفادها 
نية كلينسمان في تدريب فريق اجنليزي 

وحتديدا ليڤربول.

بانفيلد بطل الذهاب للمرة األولى في الدوري األرجنتيني
توج بانفيل����د بطال ملرحلة الذهاب في 
ال����دوري االرجنتيني في كرة القدم للمرة 
االولى في تاريخه بالرغم من خسارته امام 
مضيفه ب����وكا جونيورز 0-2 في املرحلة 
التاس����عة عش����رة االخيرة التي ستختتم 
بلقاءي توكومان مع جيمنازيا، وغودوي 

كروز مع ارسنال.
وسجل مارتن باليرمو )7 من ركلة جزاء 

و59( هدفي بوكا جونيورز.
وضمن بانفيلد اللقب بخسارة مطارده 
املباشر نيولز اولد بويز امام مضيفه سان 
لورنزو بهدفني لفابي����ان بورداغاراي )10 
و67(. وانه����ى بانفيل����د دور الذهاب في 
الص����دارة برصيد 41 نقطة بفارق نقطتني 
فقط امام نيولز اول����د بويز. وهو اللقب 
االول لبانفيلد في مختلف املسابقات منذ 
تأسيسه عام 1896 من قبل بعض املهاجرين 
االجنليز في ضواح����ي العاصمة بوينس 
اي����رس. وف����از ارجنتين����وس جونيورز 
على هيوراكان بخمس����ة اهداف لنيستور 
اورتيغوزا )7( وخوان انياسيو ميرسيه 
)40( وغابريال هاوتش����ه )68 و72 و86( 
مقابل هدف الليخاندرو كينتانا )83(. وخسر 
استوديانتيس امام كولون بهدف لفيديريكو 
نييتو )90(، وراسينغ كلوب امام تشاكاريتا 
بهدفني لفاكوندو مانويل كارلوس بارا )27 
من ركلة جزاء( وجيرمان كانو )82(، وتيغر 
امام ريفر بالي����ت بهدفني لفونيس موري 
)45( ودييغ����و ماري����و بونانوتي ريندي 
)58(، وفيليز سارس����فيلد امام روزاريو 
سنترال بهدف لهرنان اسماعيل غالينديز 
)72 خطأ ف����ي مرمى فريقه( مقابل هدفني 
المييليو خوسيه زياليا )25( وغونزالو 
كاس����تييخوس )52(. وتعادل النوس مع 

انديبندينتي من دون اهداف.

 مان يونايتد في مواجهة التعويض والمصالحة مع جماهيره أمام ولڤرهامبتون

حقق باريس سان جرمان فوزا 
كبيرا على ضيفه س���انت اتيان 
3 - 0 في ختام املرحلة السابعة 

عشرة من الدوري الفرنسي.
ورفع بوردو رصيده الى 34 
نقطة مقابل 26 لليون الذي تراجع 

الى املركز التاسع.
واس���تعاد مونبلييه املركز 
الثاني برصيد 30 نقطة بعد فوزه 
الهزيل على مضيفه تولوز بهدف 
يتيم سجله السنغالي سليمان 
كامارا بعد متريرة من البوسني 
امي���ر س���باهيتش )11(. وتقدم 
سوش���و على ضيفه غرونوبل 
صاحب املركز االخير عن طريق 
التونسي يونس امليقاري )29(، 
وسنحت الفرصة للفريق الزائر 
لتقليص الفارق قبل دقيقتني من 
نهاية الشوط االول، لكن العبه 
الصربي دانيال ليوبويا اهدر ركلة 
اجلزاء التي احتسبت بعد خطأ 
ارتكبه ستيفان داملا ضد الياباني 

دايسوكي ماتسوي )43(.

واضاف باتري���ك اوومويال 
هدفا ثالثا بعد ركلة حرة )36( 
لينهي فريقه الشوط االول متقدما 

بثالثية نظيفة.
وفي الش���وط الثاني، حاول 
الى اجواء  العودة  ڤولفسبورغ 
املباراة، واستطاع تقليص الفارق 
بعد ان سجل له البرازيلي غرافيتي 
هدفا يتيما بعد ركلة حرة ارسل 
الياباني ماكوتو هاسيبي  منها 
كرة في العمق تلقفها غرافيتي 
وارسلها بيمناه في شباك احلارس 
روم���ان فايدنفيلر )55(. ورفع 
بوروسيا دورمتوند رصيده الى 
27 نقطة نقلته مرتبة واحدة الى 
املركز السادس مقابل 23 نقطة 

للخاسر.

فرنسا

هزم بوردو املتصدر وحامل 
اللقب مضيف���ه ليون 1 - 0 في 
لقاء القمة، ومني موناكو بخسارة 
ثقيلة امام ضيفه ليل 0 - 4، فيما 

80 دقيقة لم يتمكن خاللها اي من 
الفريقني من تبديل النتيجة الى 
ان ارتكب ليمان غلطة »الشاطر« 
ضد البوركينابي ارستيد بانسيه 
في املنطقة احملرمة فطرد ودخل 
اولري���ش بدال  احلارس زف���ن 
من تيمو غيره���ارت ليقف بني 
اخلش���بات، لكن ذل���ك لم مينع 
الپولندي يوجني بوالنسكي من 

ادراك التعادل )90(.
وصار رصي���د ماينتس 24 
نقط���ة مقابل 13 لش���توتغارت 
بط���ل 2006 - 2007 الذي يقبع 
في املركز اخلامس عش���ر وهو 

مهدد حتى اآلن بالهبوط.
وفي مباراة ثانية، لم مينح 
بوروس���يا دورمتوند مضيفه 
ڤولفس���بورغ حامل اللقب اكثر 
من 10 دقائق لدك شباكه مرتني 
بواس���طة االرجنتيني لوكاس 
باريوس بعد متريرتني محكمتني 
داخل املنطقة من املصري محمد 

زيدان )8 و10(.

خطأ في مرم���ى فريقه( مقابل 
هدف للبرتغالي سيرجيو باولو 
بربوزا فالنتي املعروف ب� »دودا« 

.)34(

ألمانيا

حرم احلارس الدولي السابق 
املخضرم ين���ز ليم���ان فريقه 
شتوتغارت من الفوز على مضيفه 
ماينتس بارتكابه خطأ »الشاطر« 
في الوقت القاتل فخرج متعادال 
1 - 1 في املرحلة السادسة عشرة 

من الدوري االملاني.
وكان ش���توتغارت الب���ادئ 
بالتس���جيل في مباراة لم ترتق 
الى املس���توى املتوق���ع، وجاء 
الهدف عن طريق الروسي باڤل 
ال���ذي تلقى كرة  بوغربني���اك 
عرضية م���ن العاجي ارثر بوكا 
في منتصف منطقة جزاء صاحب 
االرض تابعها دون تردد في قلب 

املرمى )11(.
واستمر النسج املتواضع نحو 

للنيجيري كالو اوتشي )59(.
اتلتيكو مدريد على  وسقط 
ملعبه »ڤيسنتي كالديرون« في 
ام���ام ضيفه ڤياريال  العاصمة 
بهدف للبرتغالي سيماو سابروزا 
)37( مقابل هدفني لداڤيد فوستر 
)49( وخوسيبا لورنتي )90(، 
فوقف رصيد اخلاسر عند 13 نقطة 
مقابل 18 للفائز الذي انتقل من 
املركز احلادي عشر الى العاشر 
بعد ان حقق بدوره فوزه االول 
خارج ملعبه. وفاز خيتافي على 
ضيفه تينيريفي بهدفني خلوان 
البني )37 و68( مقابل هدف خوان 
لويس لوريتي )81(، وراسينغ 
س���انتاندر على خيريز بثالثة 
اهداف ملاريو برميخو )3( مانويل 
ارانا رودريغيز )49( وخيسكو 
)82( مقابل هدفني للفرنسي مهدي 
الس���ن )26( وبيريز انطونيتو 

.)69(
الوليد مع ملقة  وتعادل بلد 
بهدف خليس���وس غاميز )69 

 ميلك م���ان يونايتد فرصة 
ثمينة ملصاحل���ة جماهيره بعد 
سقوطه امام استون ڤيال للمرة 
االول���ى من���ذ 26 عام���ا، عندما 
يتواجه مع ولڤرهامبتون اليوم 
السابعة عشرة من  في املرحلة 
الدوري االجنليزي لكرة القدم.

وطالب م���درب مان يونايتد 
اليك���س فيرغس���ون العبي���ه 
بنسيان اخلس���ارة امام استون 
ڤيال، ويعاني مان يونايتد كثيرا 
من االصابات خصوصا في خط 
الدفاع وحتدي���دا ريو فرديناند 
وويس براون والصربي نيمانيا 
الكوري  الى  ڤيديتش باالضافة 
اجلنوبي بارك جي سونغ، بيد ان 
االخيرين سيعودان الى صفوفه 
الدعم لزمالئهم  امل تقدمي  على 
الس���تعادة نغمة االنتصارات. 
وميني مان يونايتد النفس بالفوز 
لتش���ديد اخلناق على تشلسي 
كونه سيلعب قبله ب� 24 ساعة ما 
سيزيد الضغوط على تشلسي في 
مباراته امام بورتسموث الستعادة 
فارق النقاط الثالث الذي يفصله 

عن »الشياطني احلمر«.
وفي باق���ي املباريات، يلعب 
س���ندرالند م���ع اس���تون ڤيال، 
برمنغه���ام مع بالكبيرن روڤرز 

وبولتون مع وست هام.

إيطاليا

على ملعب »لويجي فيراريس«، 
وضع س���مبدوريا حدا ملسلسل 
التوالي  هزائمه عند ثالث على 
وح���رم ضيفه روما من حتقيق 
فوزه الرابع على التوالي وذلك 
بالتعادل معه 0 - 0، في مباراة 
لم ترتق الى املستوى املطلوب 
خصوص���ا في ش���وطها الثاني 
في املرحلة السادسة عشرة من 
الدوري االيطال���ي. ورفع روما 
رصيده الى 25 نقطة في املركز 
اخلامس مباشرة امام سمبدوريا 
وبفارق االه���داف، فيما يوجد 
خلفهما خمس���ة ف���رق برصيد 
24 نقط���ة وهي جنوى وكييڤو 

ونابولي وباري وفيورنتينا.

إسبانيا

صعد اش���بيلية ال���ى املركز 
الثالث على حساب ڤالنسيا بعد 
فوزه على مضيفه س���بورتينغ 
خيخون 1 - 0 العائد الى ضواء 
بعد غياب عدة مواسم، فيما انتزع 
مايوركا املركز اخلامس بفوزه 
على مضيفه اوساسونا 1 - 0 في 
املرحلة الرابعة عشرة من الدوري 
االسباني، ورفع اشبيلية، الذي 
عجز عن رفع غلته في الدقائق 
الثمانني االخرى، رصيده الى 30 
نقطة وتقدم بفارق نقطتني على 

ڤالنسيا.
وارتفع رصيد مايوركا الى 27 
نقط���ة وتقدم بفارق نقطة على 
ديبورتيڤو الكورونيا الذي اكتفى 
بالتعادل مع مضيفه امليريا بهدف 
لبابلو الڤاريز )74( مقابل هدف 

»غلطة« ليمان بهدف ودورتموند »زيدان« يسقط ڤولفسبورغ.. وإشبيلية ثالثاً

كابيللو وغيغز
األفضل في »بي بي سي«

يحتفل جنم مان يونايتد االجنليزي رايان غيغز من 
جديد بلقب أفضل شخصية رياضية لعام 2009 بناء على 

استفتاء هيئة اإلذاعة البريطانية ال� »بي بي سي«.
يواصل النجم الويلزي الكبير حصد األلقاب الشخصية 
هذا العام فقد س����بق وتوجته رابطة االندية االجنليزية 
بلقب افضل العب ملوسم 2009/2008 ألول مرة في حياته 
املهني����ة الطويلة والالمعة، وها ه����و ذي يتوج بجائزة 
جديدة وهي لقب افضل ش����خصية رياضية لعام 2009 

من ال� »بي بي سي«.
نافس غيغز عدد كبير من الرياضيني على هذه اجلائزة 
القيمة أمثال جنم الفورموال وان جونسون باتون وبطلة 

العالم في السباعي احلديث جيسيكا اينيس.
وتسلم غيغز اجلائزة في حفل توزيع جوائز ال� »بي 
بي سي« الذي اقيم في مدينة شيفيلد واعترف غيغز )36 
عام����ا( والقريب من جتديد تعاقده مع مان يونايتد بأنه 
فوجئ بتس����لم هذه اجلائزة ولم يتوقع أبدا حدوث ذلك، 

مؤكدا ان تتويجه بها شرف كبير.
وفي نفس السياق توج املدير الفني اإليطالي »فابيو 
كابيللو« مدرب منتخب اجنلترا بلقب افضل مدرب لعام 
2009 وحصل الشاب »توم دالي« على لقب أفضل شخصية 

رياضية شابة.

رايان غيغز حامال جائزة الـ »بي بي سي«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة  السابعة عشرة(

10:45سندرالند � استون ڤيال
شو سبورت 114برمنغهام � بالكبيرن
شو سبورت 113بولتون � وست هام

شو سبورت 111مان يونايتد � ولڤرهامبتون

فرنسا )المرحلة الحادية عشرة(
اجلزيرة الرياضية 112ڤالنسيا � أوكسير


