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استحوذ رجل األعمال األميركي 54
ستان كرونكي على نادي ارسنال 
اإلجنليزي لكرة القدم بش����راء 25 
سهما جديدا من أسهمه بقيمة 212 ألفا 
و500 جنيه إسترليني، حسبما أعلن 
ارسنال. ورفع كرونكي حصته من 
أسهم ارسنال إلى 29.9% ليبقى على 

بعد 17 سهما فقط من رفع حصته 
إلى 30%، وهي النسبة التي تدفعه 
التقدم بعرض لالستحواذ  باجتاه 
على كامل اس����هم النادي. وميتلك 
املستثمر الروسي اليشر اوسمانوف، 
ثاني أكبر حصة من أسهم ارسنال، 

بنسبة 26% من إجمالي األسهم.

كرونكي لرفع أسهمه في أرسنال 
اعلن االحت����اد النيوزيلندي لكرة القدم ان 
منتخب بالده سيالقي نظيره املكسيكي في مباراة 
دولية ودية في مارس املقبل استعدادا لنهائيات 
كأس العالم املقررة في جنوب افريقيا الصيف 
املقبل، واوضح االحتاد النيوزيلندي ان املباراة 
امام املكسيك املصنفة في املركز السابع عشر 

عامليا ستقام في الثالث من مارس املقبل.

نيوزيلندا والمكسيك وديًا
أعلن إبيل خافيير، جنم كرة القدم البرتغالي 
السابق، اشهار إسالمه في اإلمارات العربية املتحدة، 
وبالتحديد في ملعب نادي اإلمارات بإمارة رأس 
اخليمة، قبل مباراة العني واإلمارات ضمن مباريات 
األسبوع التاسع لدورى احملترفني، واختار الالعب 
البرتغالى خافيير في املؤمتر الصحافى، اس����ما 

جديدا له بعد اسالمه هو »فيصل«.

 خافيير أصبح فيصل 

دومينيك لم يصوت له.. ومارتا أول السيدات للمرة الرابعة على التوالي

ميسي: فوزي بأفضل العب في العالم جاء بمساهمة الجميع

حرص افضل العب في العالم 
االرجنتيني ليونيل ميس����ي بعد 
تس����لمه جائزته في االس����تفتاء 
الس����نوي لالحت����اد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( على توجيه رسالة 
شكر إلى جميع زمالئه خالل احلفل 
حيث قال لدى تس����لمه اجلائزة 
»ماذا أقول. أود أن أشكر اجلميع. 
أشكر جميع زمالئي، وجميع من 
ساهموا في ذلك على مدار السنوات 
القليلة املاضية.. إنها جائزة يجب 
أن نحتفل بها جميعا. لم يكن من 
املمكن أن أفوز بها دون مساهمة 

كافة من هم حولي«.
وفي تفاصيل التصويت سبح 
م����درب منتخب فرنس����ا رميون 
دومينيك عكس التيار مرة جديدة 
عندما جتاهل ميسي ولم يرشحه 
بني أول ثالثة العبني للقب افضل 

العب في العالم.
ويقوم مدربو وقادة منتخبات 
147 دولة بانتخاب افضل العب في 
العالم سنويا، ومتكن االرجنتيني 
ميس����ي )1073 نقطة( من احراز 
اجلائزة بفارق ضخم عن وصيفه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو )352 
نقط����ة(. وبني املدربني املصوتني، 
خرج دومينيك ع����ن املألوف كما 
العادة، فص����وت للمهاجم  جرت 
العاجي ديدييه دروغبا وحارس 
املرمى االيطالي جانلويجي بوفون 
واملهاجم االجنليزي واين روني، 
علما بان ميس����ي اح����رز اجلائزة 
متقدما عل����ى رونال����دو وزميله 
في برشلونة االس����باني تشافي 

هرنانديز.
من جهته، صوت قائد منتخب 
فرنس����ا تييري هنري لزميله في 
النادي الكاتالوني الذي أحرز ايضا 
املقدمة من  الذهبية  الكرة  جائزة 
مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية 

الفضل العب في العالم.
وكان املنتخب الفرنسي تأهل 
حتت اشراف دومينيك بصعوبة 
بالغة الى نهائيات مونديال 2010 
في جن����وب افريقيا بعد تخطيه 
جمهورية ايرلندا في ملحق فاصل 
بعد مباراة سجل فيها املدافع وليام 

غاالس هدف التأهل اثر ملسة يد 
فاضح����ة لقائد الفري����ق تييري 

هنري.
ودخلت البرازيلية مارتا )23 
الواسع  الباب  التاريخ من  عاما( 
باختيارها افضل العبة في 2009 
التوالي  الرابعة عل����ى  وللم����رة 
متفوقة عل����ى االملانية بريجيت 
برينتس  )3 مرات متتالية 2003-
القياس����ي  2005( لتنفرد بالرقم 
الرجال والسيدات.وتنافست  بني 
مارتا التي حلت ثالثة عام 2004 
ثم ثانية عام 2005، مع مواطنتها 

كريستيان واالملانياتني برينتس 
واينكا غرينغز واالجنليزية كيلي 
سميث في االستفتاء الذي يشارك 
فيه عادة قادة ومدربو املنتخبات 

للرجال والسيدات.
من جهته����ا، قالت مارتا، التي 
عادت للعب في البرازيل من خالل 
فريق سانتوس، على سبيل اإلعارة 
من فريق لوس اجنيليس س����ول 
الفوز  ل����م تتوقع  إنها  األميركي، 
باجلائزة للمرة الرابعة. وأوضحت 
»السعادة األكبر بالنسبة لي هي 

ممارسة كرة القدم.

البرتغالي كريستيانو رونالدو تسلم جائزة بوشكاش من أرملته ايرزبيثأفضل العب بالعالم األرجنتيني ليونيل ميسي يحتضن جائزته  )أ.پ(

)أ.پ( جوزيف بالتر وإلى جانبه امللكة رانيا  

البرازيلية مارتا حاملة جائزة أفضل العبة

 جائزة رئاسية لرانيا 

 ..و بوشكاش لرونالدو 

 ..و »فيفا«و»فيفبرو« ألفضل منتخب 

منح »فيفا« اجلائزة الرئاس���ية إلى امللكة رانيا ملكة األردن، 
تقديرا لدورها كمؤس���س ورئيس عاملي مش���ارك وداعم حلملة 

»هدف 1: التعليم للجميع«.
وقال السويسري جوزيف بالتر، رئيس »فيفا«، إن ما قدمته امللكة 
راني���ا من عمل يؤكد أن كرة الق���دم ميكنها أن تتحول لعالم أفضل، 

إذا عمل اجلميع معا.

قدم »فيفا« جائزة جديدة هي جائزة بوشكاش التي أطلق عليها 
اس���م أس���طورة كرة القدم املجري »فيرنك بوشكاش« والتي متنح 
لصاحب أجمل هدف في كل ع���ام، والثانية جائزة »فيفا« واالحتاد 

الدولي لالعبني احملترفني »فيفبرو« ألفضل 11 العبا في العالم.
وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة بوشكاش على هدفه الذي سجله 
لفريقه السابق مان يونايتد اإلجنليزي في مرمى بورتو البرتغالي 

بدوري أبطال أوروبا املوسم املاضي.

ذهب���ت جائزة »فيف���ا« و»فيفبرو« ملنتخ���ب يتكون من حارس 
املرمى األسباني إيكر كاس���ياس )ريال مدريد األسباني( واملدافعني 
اإلجنليزي جون تيري )تشلس���ي اإلجنلي���زي( والصربي نيمانيا 
فيديتش والفرنسي باتريس إيفرا )مان يونايتد اإلجنليزي( والبرازيلي 
داني ألفيش )برشلونة األسباني( والعبي خط الوسط األسبانيني 
خافي هرنانديز وأندريس إنييستا)برشلونة(واإلجنليزي ستيڤن 
جيرارد )ليڤربول اإلجنليزي( واملهاجمني األرجنتيني ليونيل ميسي 
)برشلونة( والبرتغالي كريستيانو رونالدو )ريال مدريد( واألسباني 

فرناندو توريس )ليڤربول(. 

 مانشيني يأمل في تكرار تجربة 
إنتر ميالن مع مانشستر سيتي

»NBA« عودة قياسية لساكرامنتو في الـ

 وودز يقضي عيد الميالد في البهاماس 

عوض س����اكرامنتو كينغز تأخرا بلغ 35 نقطة 
وتغلب على شيكاغو بولز 102-98 يوتا دوري كرة 

السلة االميرك للمحترفني.
والعودة القوية التي قام بها ساكرامنتو هي الكبرى 
في ال����دوري منذ مباراة يوتا ودنفر عام 1996 التي 

تأخر خاللها يوتا 36 نقطة قبل فوزه في املباراة.
وقدم ليبرون جيمس واحدة من أقوى مبارياته 
وقاد كليڤالند كاڤالييرز إلى احلاق اخلسارة األولى 
بفينيكس صنز على أرضه هذا املوسم 109-91، وقدم 
العب جامعة ديوك الس����ابق جي جي ريديك مباراة 
هجومية ممتازة عندما سجل 20 نقطة في سلة يوتا 
جاز وقاد أورالندو ماجي����ك إلى الفوز 104-9 على 

ملعبه »ام واي أرينا« وقدم العب االرتكاز االسترالي 
اندرو بوغوت أقوى مبارياته في الدوري مسجال 31 
نقطة و18 متابعة ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز 

على مضيفه انديانا بيسرز 81-84.
فعلى ملعب »كونسيكو فيلدهاوس« في انديانا 
وأمام 12.836 متفرجا، قاد بوغوت )2.13م( ميلووكي 
إلى فوز صعب وس����انده زميل����ه الروكي براندون 
جينينغز مس����جال 16 نقطة و6 متريرات حاس����مة 

وأضاف اجلناح مايكل ريد 14 نقطة.
وفي مباراتني أخريني، فاز ساكرامنتو كينغز على 
شيكاغو بولز 102-98 وسان انطونيو سبيرز على 

لوس اجنيليس كليبرز 87-103.

 سيحاول بطل الغولف العاملي تايغر وودز االفالت 
الي����ام قليل من العاصفة االعالمية التي تطوله منذ 
عدة اسابيع، لتمضية فترة عيد امليالد في البهاماس 
في حني ان زوجته ستكون في السويد على ما ذكرت 
مجلة »بيبول«. وغادر تايغ����ر وودز الذي يحتفل 
االسبوع املقبل بعيد ميالده الرابع والثالثني، في عطلة 

نهاية االسبوع بالم بيتش في فلوريدا )جنوب شرق 
الواليات املتحدة( على منت يخته »برايفيسي« متجها 

الى البهاماس على ما اوضح املصدر ذاته.
وقال احد »اصدقائه« للمجلة طالبا عدم الكشف 
عن هويته »انه مدمر بس����بب كل ما خسر.تنتظره 

اوقات عصيبة. سيكون وحيدا في عيد امليالد«.

أعرب املدرب اإليطالي روبرتو مانش���يني عن ثقته في قدرته 
على تكرار النجاح الذي مت حتقيقه مع فريق إنتر ميالن اإليطالي، 

خالل جتربته اجلديدة مع مانشستر سيتي اإلجنليزي.
تولى مانش���يني تدريب مانشستر س���يتي، بعد إقالة املدرب 
السابق، مارك هيوز من تدريب الفريق، وصرح مانشيني للموقع 
االلكترون���ي للنادي اإلجنليزي بقول���ه: »أمتنى أن يعيد التاريخ 
نفسه..أشعر بالفخر لتولي هذه املهمة، ألن مانشستر سيتي فريق 
جيد ولديه العبون على مس���توى طيب.. يشبه مانشستر ميالن 

في ولعه بكرة القدم«.
وأضاف »في ميالنو كان هناك فريقان كبيران يتصارعان على 
الزعيم والوصيف، ويحدث األمر نفسه.. فأنا أعشق هذه النوعية 

من التحديات«.
وقال »أعرف بريان، إنه قائد في كرة القدم اإلجنليزية.. أعرف 
سجله كالعب بارز في )مانشستر( سيتي، وإيفرتون ويونايتد، 
كان مهاجما، وكنت مهاجما، نتبنى الفلس���فة نفسها في عالم كرة 
الق���دم«، وأكد »لدى بريان خبرة هائلة، واثق بقدرتنا على العمل 

معا بشكل ناجح«.

ميسي في سطور 

إنجازاته مع برشلونة

..و مع منتخبات بالده

..و الشخصية

  االسم والشهرة: ليونيل ميسي
 تاريخ امليالد: 24 يونيو 1987 )22 عاما( في روزاريو

اجلنسية: ارجنتيني،   الطول: 1.69م
النادي احلالي: برشلونة االسباني منذ 2005

مبارياته الدولية: 44 مباراة اولها في 17 اغسطس 2005 ضد املجر 
)2-1( واخرها في 14 نوفمبر 2009 ضد اسبانيا )1-2( سجل 
خاللها 13 هدفا اوله����ا في االول من مارس 2006 في مرمى 

كرواتيا )3-2( واخرها في مرمى اسبانيا )2-1(.

 لقب الدوري االسباني اعوام 2005 و2006 و2009.
 لقب الكأس االسبانية عام 2009.

 لقب الكأس السوبر االسباني اعوام 2005 و2006 و2009.
 لقب دوري ابطال اوروبا عامي 2006 و2009.

 لقب الكأس السوبر االوروبية عام 2009.
 لقب بطل العالم لالندية عام 2009.

امليدالية الذهبية في دورة االلعاب االوملبية في بكني 2008 
وهداف املس��ابقة وكأس العالم للشباب )دون 20 عاما( عام 
2005 وافضل العب في البط��ولة وه��دافها )6 اهداف في 
7 مباريات(، ربع نهائي مونديال 2006 مع املنتخب االول )3 
مباريات وهدف واحد(. املباراة النهائية لكأس اميركا اجلنوبية 

مع املنتخب االول عام 2007 )6 مباريات وهدفان(.

أفضل العب في العالم بحسب مجلة »فرانس فوتبول« 
موسم 2009،  أفضل العب في العالم لعام 2009 حسب 
استفتاء »فيفا«، هداف دوري ابطال اوروبا موسم 2008-

2009 )9 اهداف(.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
فرنسا )المرحلة التاسعة عشرة(

9لومان � موناكو
9لوريان � ڤالنسيان
اجلزيرة الرياضية 91ليون � مونبلييه 
اجلزيرة الرياضية 92مرسيليا � أوكسير

9نانسي � ليل
9نيس � بولونيي

9سان جرمان � غرونوبل
9سوشو � رين
اجلزيرة الرياضية 112تولوز � بوردو

سجل الفائزين 
االملاني لوثار ماتيوس 1991

الهولندي ماركو ڤان باسنت 1992

االيطالي روبرتو باجيو 1993

البرازيلي روماريو 1994

الليبيري جورج ويا 1995

البرازيلي رونالدو 1996

البرازيلي رونالدو 1997

الفرنسي زين الدين زيدان 1998

البرازيلي ريڤالدو 1999

الفرنسي زين الدين زيدان 2000

البرتغالي لويس فيغو 2001

البرازيلي رونالدو 2002

الفرنسي زين الدين زيدان 2003

البرازيلي رونالدينيو 2004

البرازيلي رونالدينيو 2005

االيطالي فابيو كاناڤارو 2006

البرازيلي كاكا 2007

البرتغالي كريستيانو رونالدو 2008

االرجنتيني ليونيل ميسي2009

)أ.پ( مدرب مانشستر سيتي اإليطالي روبرتومانشيني يطل على وسائل اإلعالم 

اختبارات صعبة لبوردو ومرسيليا وليون 
يخوض بوردو املتصدر وحامل اللقب اختبارا صعبا عندما يحل 
ضيف���ا على تولوز ال� 13 اليوم في املرحل���ة ال� 19 االخيرة من دور 
الذهاب ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم. وميني بوردو الذي ضمن 
لقب بطل اخلريف بفوزه الكبير على ضيفه لوريان 4-1، مبواصلة 
سلسلة انتصاراته املتتالية وحتقيق الفوز السادس تواليا للحفاظ 
على فارق النقاط ال� 8 التي تفصله عن مطارده املباش���ر مرسيليا 
او توس���يعها في حال تعثر األخير امام ضيفه اوكسير الذي تصدر 

الدوري لفترة طويلة قبل ان يتخلى عن املركز األول لبوردو.
ولن تكون مهمة مرسيليا سهلة امام اوكسير اجلريح، وسيحاول 
أصحاب األرض اس���تعادة نغمة االنتصارات التي توقفت الس���بت 
بالتعادل املخيب أمام س���انت اتيان املتواضع وصاحب املركز ال� 17 

بنتيجة 0-0 بعد 3 انتصارات متتالية.
وال تختلف حال ليون عن بوردو ومرسيليا حيث تنتظره مواجهة 
نارية امام شريكه في املركز الرابع مونبلييه. ويأمل ليل الثالث الى 
مواصلة انتصاراته املتتالية عندما يحل ضيفا على نانس���ي ال� 11. 
ويلعب لومان ال� 18 مع موناكو ال� 12، ولوريان العاشر مع ڤالنسيان 
ال� 8، ونيس ال� 16 مع بولونيي ال� 19 قبل األخير، وباريس سان جرمان 

ال� 9 مع غرونوبل ال� 20 االخير، وسوشو ال� 15 مع رين ال� 6.

دل بوسكي ينوي 
استدعاء بدرو 

 لومير مدربًا ألنقرة 

أعلن مدرب املنتخب االسباني 
لكرة القدم ڤيس����نتي دل بوسكي 
ق����د يس����تدعي مهاجم  انه  امس 
برشلونة الواعد بدرو رودريغيز 
التي ستشارك في  التشكيلة  الى 
نهائي����ات كأس العالم في جنوب 

افريقيا الصيف املقبل.
وقال دل بوس����كي في معرض 
رده على سؤال لصحيفة »ماركا« 
بخصوص امكانية استدعاء بدرو 
جنم املب����اراة النهائية في بطولة 
العالم لألندية في أبوظبي: »بالتأكيد، 
انه يقدم الشيء الكثير لبرشلونة 

بفضل مؤهالته الرائعة«.

وقع مدرب املنتخب الفرنسي 
السابق لكرة القدم روجيه لومير 
امس ف����ي انقرة عق����دا مع فريق 
انقرة غوجو التركي ملدة 6 اشهر 
مع امكانية التمديد ملدة عام بعد 
نهاية املوسم. ويحتل انقرة غوجو 

املركز ال� 15 في الدوري التركي.
وكان لومير دون عمل منذ إقالته 
من االدارة الفنية للمنتخب املغربي 
في يوليو املاضي بسبب النتائج 
املخيبة في تصفيات كأس العالم 
وأمم افريقيا 2010 وذلك بعد شهرين 
فقط من تعيينه خلفا ملواطنه هنري 
ميشال الذي اقيل من منصبه عقب 
نهائيات كأس امم أفريقيا األخيرة 

في غانا.

نورمبرغ يعين هيكنغ مدربًا
 تعاقد نادي نورمب���رغ األملاني مع املدرب 
ديتر هيكنغ املدير الفني السابق لفريق هانوڤر 
ليتولى منصب املدير الفني، حسبما أفادت به 
مجلة »كيكر« األملانية الرياضية على موقعها 

باالنترنت ام���س. واوضحت املجلة أن هيكنغ 
سيخلف في هذا املنصب املدرب مايكل أوينغ 
الذي أقيل من منصبه. ول���م يصدر أي تأكيد 

رسمي عن النادي.


