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غاب املهاجم الدولي الفرنس���ي فرانك ريبي���ري عن تدريبات فريقه بايرن 46
ميونيخ ثالث الدوري االملاني لكرة القدم بسبب االصابة بالتهاب في اصبعي 
قدمي���ه. وكان مقررا ان يس���تأنف ريبيري التدريبات م���ع فريقه بعد غياب 
الشهر عدة بسبب االصابة، بيد ان اصابته بالتهاب في اصبعي قدميه حرمته 
من الع���ودة مجددا الى التدريبات. ويعود الظهور االخير لريبيري مع بايرن 
ميونيخ، النادي االكثر تتويجا في املانيا، الى الثالث من اكتوبر املاضي، وهو 

خاض 6 مباريات فقط حتى اآلن في الدوري.

سد مدرب املنتخب االملاني لكرة القدم يواكيم لوف في الصحافة احمللية جميع 
املنافذ امام عودة املهاجم كيڤن كورانيي رغم تألقه هذا املوس����م مع فريقه شالكه 

صاحب املركز الثاني حاليا، معتبرا انه قام بعملية »استبعاد ذاتي«.
وقال »حددت في هذا امللف خطا واضحا، وال اريد ان احيد عنه«. وكان كورانيي 
استاء من استبعاده عن التشكيلة في املباراة ضد روسيا )2-1( في 12 اكتوبر 2008، 
فغادر امللعب ثم معسكر املنتخب دون ان يعلم املدرب بذلك فما كان من االخير اال 

ان اتخذ قرارا ال عودة عنه يقضي بعدم ضم املهاجم الى املنتخب.

ريبيري يغيب عن تدريب بايرن ميونيخ  لوف يغلق الباب أمام كورانيي

أوزيل أفضل العب في »البوندسليغا«
اختير العب ڤيردر برمين االملاني مسعود أوزيل كأفضل 
العب في النصف األول من املوس���م في ال���دوري األملاني 
)البوندسليغا(.واحتل املركز األول بفارق كبير في القائمة 
التي أعدتها مجلة »كيكر« األملانية الرياضية في عددها الصادر 

امس بناء على استطالع للرأي شارك فيه 228 العبا.
وحصل العب املنتخب األملاني على 38.1% من األصوات 
في حني جاء شتيفان كيسلينغ مهاجم ليفركوزن في املركز 
الثاني حيث حصل على 22.9% يليه زي روبرتو جنم فريق 

هامبورغ برصيد %9.6.
ولم يس���بق ألوزيل أو كيس���لينغ الوصول إلى املراكز 

اخلمسة األولى من القائمة قبل ذلك.
وتراجع���ت مواقع مهاجمي فولفس���بورغ ادين دزيكو 
وغرافيتي حيث لم يحصال على أي صوت في االس���تطالع 

احلديث.
وعل���ى صعيد احلكام حصل احلكم فليكس بريش على 
لقب احلك���م األفضل في حني كان لقب احلكم األس���وأ من 

نصيب باباك رافاتي.
وعلى صعيد حراس املرمى جاء حارس مرمى ليفركوزن، 
ريني���ه أدلر في املركز األول حي���ث حصل على 34.7% من 
األصوات يليه تيم فيزيه من ڤيردر برمين برصيد 16.2% ثم 

مانويل نوير من نادي شالكه والذي حصل على %14.9.

عالمية متفرقات

فاز منتخب روسيا على نظيره االملاني 2-1 في بيرث في 
اجلولة االولى من منافسات املجموعة الثانية ضمن مسابقة 

كأس هومبان في التنس للمنتخبات املختلطة.

حققت البلجيكية جوستني هينان املصنفة اولى عامليا سابقا 
عودة مظفرة الى مالعب الكرة الصفراء بعد غياب 18 شهرا بسبب 
االعتزال، وس��جلت فوزا مهما في اول مباراة رسمية لها عندما 
تغلبت على الروس��ية ناديا بتروفا 7-5 و7-5 وتأهلت الى الدور 

الثاني من دورة بريزباين االسترالية الدولية للتنس.

بدأت البلجيكية كيم كلييس���ترز املصنفة اولى عامها 
اجلديد بش���كل مثالي وتأهلت الى ال���دور الثاني من دورة 
بريزباين االسترالية، اثر فوزها على االيطالية تاتيانا غاربني 

6-2 و1-6.

بلغت االيطالية فالفيا بينيتا والبلجيكية يانينا ويكماير 
املصنفتان اولى وثانية على التوالي الدور الثاني لدورة اوكالند 
النيوزيلندي��ة الدولية للتنس، اثر فوز االولى على االميركية 
جيل كرايباس 6-2 و6-4، والثانية على االملانية جوليا جورج 

6-3 و7-5 في الدور االول.

تشارلوت يفاجئ كليڤالند
»NBA« وليكرز يسحق داالس في الـ

فاجأ تش���ارلوت بوبكاتس 
مضيفه كليڤالند كافالييرز واوقف 
انتصاراته املتتالية عندما تغلب 
علي���ه 91-88، واكتس���ح لوس 
اجنيليس ليك���رز حامل اللقب 
ضيفه داالس مافريكس بالفوز 
عليه 131-96، فيما تابع س���ان 
انطونيو سبيرز معاناته وسقط 
امام مضيفه تورونتو رابتورز 
98-91 ضمن دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
في املباراة االولى على ملعب 
»كيكن لونز ارينا« وامام 20562 
متفرجا، فجر تشارلوت بوبكاتس 
احد اضعف الفرق خارج القواعد 
في الدوري هذا املوسم، مفاجأة 
من العي���ار الثقيل عندما انتزع 
فوزا ثمينا من مضيفه كليڤالند 
كافالييرز وفرم���ل انتصاراته 

املتتالية واوقفها عند 7.
وهو الفوز الثاني على التوالي 
لتش���ارلوت بوبكات���س خارج 
قواعده بع���د االول على ميامي 
هيت 107-97، علما انه لم يحقق 
قبل ذلك سوى فوز واحد في 15 

مباراة خارج ارضه.
ويدين تشارلوت بوبكاتس 
بفوزه الى س���تيفن جاكس���ون 
صاح���ب 22 نقطة و4 متابعات 
وجيرالد واالس صاحب 19 نقطة 
و12 متابع���ة وراميون فيلتون 
صاحب 17 نقط���ة و6 متريرات 

حاسمة.
في املقابل، لم تكن النقاط ال� 
29 التي سجلها »امللك« ليبرون 
جيم���س )م���ع 7 متابعات و6 
متريرات حاس���مة( وال�27 ملو 
وليام���س )م���ع 5 متابعات و6 
متريرات حاسمة( كافية لتجنيب 
كليڤالند كافالييرز اخلس���ارة 
التاسعة في 36 مباراة هذا املوسم، 
والثالثة على ارضه بعد االولى 
امام بوس���طن سلتيكس في 27 
اكتوبر املاضي في افتتاح املوسم، 
والثانية امام شيكاغو بولز في 

اخلامس من نوفمبر املاضي.
وحافظ كليڤالند كافالييرز 
على صدارة املنطقة الش���رقية 
بالتساوي مع بوسطن سلتيكس 

صاحب 24 فوزا و8 هزائم.
وف���ي الثاني���ة على س���تاد 
»ستيبلز س���نتر«، تابع لوس 

اجنيليس ليكرز عروضه الرائعة 
هذا املوسم واكرم وفادة ضيفه 
املباش���ر في املنطقة  ومطارده 
الغربية داالس مافريكس بالفوز 

عليه 96-131.
ال�27 لليكرز في  الفوز  وهو 
33 مباراة وهو عزز موقعه في 
صدارة الدوري، فيما مني داالس 
مافريكس بخس���ارته احلادية 
عشرة في 34 مباراة حتى اآلن.

في املقابل، تألق األملاني ديرك 
نوفيتس���كي في صفوف داالس 
مافريكس بتس���جيله 22 نقطة 

مع 8 متابعات.
واوقف تورونت���و رابتورز 
صحوة س���ان انطونيو سبيرز 
وتغلب عليه 91-86 على ملعب 

»اير كندا سنتر«.
وحقق سان انطونيو سبيرز 
5 انتصارات متتالية قبل مواجهة 
تورونتو رابتورز حيث تعرض 
للخسارة الثانية عشرة في 32 

مباراة هذا املوسم والسابعة في 
13 مباراة خارج القواعد.

واكتف���ى االرجنتيني مانو 
جينوبيل���ي بتس���جيل 7 نقاط 
فقط مع 7 متابعات و4 متريرات 
حاس���مة.وفرض كريس بوش 
نفس���ه جنما في صفوف الفائز 
بتسجيله 22 نقطة مع 15 متابعة، 
وبات افضل مس���جل في تاريخ 
الكن���دي برصيد 9428  الفريق 
نقطة بفارق 8 نقاط امام فنس 
كارتر الذي يدافع حاليا عن الوان 

اورالندو ماجيك.
وحقق نيويورك نيكس فوزا 
كبيرا على ضيفه انديانا بيسرز 
132-89 على ملعب »ماديسون 
سكويرغاردن« بفضل ويلسون 
تش���اندلر صاحب 23 نقطة و4 
متابعات، وديڤيد لي صاحب 22 
نقطة و16 متابعة، فيما كان لوذر 
هيد افضل مس���جل في صفوف 

اخلاسر برصيد 18 نقطة.

فشل ريال مدريد في اعتالء الصدارة بتعادله مع مضيفه اوساسونا 0-0، وصعد 
مايوركا الى املركز الرابع بعد فوزه على ضيفه اتلتيك بلباو 2-0، في املرحلة السادسة 

عشرة من الدوري االسباني لكرة القدم. 
في املباراة االولى، لم يكن ريال مدريد الثاني ووصيف البطل افضل حاال من برشلونة 
املتصدر وحامل اللقب الذي اكتفى بالتعادل مع ضيفه ڤياريال 1-1 في االفتتاح، واكتفى 
بدوره بتعادل سلبي ابقى الفارق بني الفريقني نقطتني كما كان قبل هذه املرحلة. وصار 
رصيد ريال مدريد 38 نقطة مقابل 40 لبرشلونة. وفي املباراة الثانية، سجل خوليو 

الفاريز ماسكيرو )49( واريتز ادوريز )66( الهدفني فارتفع رصيد مايوركا الى 30 
نقطة وتساوى مع اشبيلية الذي فقد املركز الثالث ملصلحة ڤالنسيا بخسارته 

امام مضيفه اتلتيكو مدريد 1-2 لكنه بات يتقدم عليه بفارق االهداف، علما 
ان انظمة الدوري االس���باني تعتمد على نتائج املواجهات املباشرة في 

النهاية. واكتفى دييورتيفو ال كورونا بنقطة واحدة وفشل في اللحاق 
باشبيلية بتعادله سلبا مع مضيفه سرقسطة رافعا رصيده الى 

28 نقطة.وتغلب خيتافي على ضيفه بلد الوليد بهدف وحيد 
سجله فرانشيسكو كاسكيرو )83(، وراسينغ سانتاندر على 

ضيفه تينيريفي بهدفني نظيفني لغونزالو كوس���ال )72( 
وخيس���كو )75(، وامليريا على خيريز صاحب املركز 

االخير بهدف خلوس���يه اورتيز )89(. وتعادل 
سبورتينغ خيخون مع ملقة بهدفني للفرنسي 

ارنوالن غريغوري )45( وروبرتو كانيا 
)69( مقابل هدفني للبرتغالي دودا )9( 

والبرازيلي روبسون )60(.
وفي كأس إسبانيا، يلتقي برش���لونة حامل اللقب مع اشبيلية اليوم في قمة 
نارية على ملعب »نوكامب« في برشلونة في افتتاح ذهاب الدور ثمن النهائي من 
مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم. وتكتسي املباراة اهمية بالنسبة الى الفريقني 
الس���اعيني الى محو الصورة املخيبة في مسابقة الدوري في اولى مراحل العام 
اجلديد، حيث سقط برشلونة في فخ التعادل امام ضيفه ڤياريال 1-1، وخسر 
اش���بيلية امام مضيفه اتلتيكو مدريد 1-2 في املرحلة السادس���ة عش���رة ما 
كلف���ه التراجع الى املركز اخلامس بفارق 10 نق���اط خلف الفريق الكاتالوني 
املتصدر والساعي الى تعزيز الرقم القياسي من حيث عدد االلقاب في مسابقة 

الكأس بعدما رفعه املوس���م املاضي الى 25 لقبا بتغلبه على اتلتيك بلباو 
4-1 في النهائي املوس���م املاضي.وسيشكل اشبيلية، الفائز باللقب اربع 

م���رات آخرها في 2007، عقبة صعبة للغاية للنادي الكاتالوني املتوج 
بسداسية املوسم املاضي )الدوري والكأس والكأس السوبر احمللية 

ومسابقة دوري ابطال اوروبا والكأس السوبر االوروبية وبطولة 
العالم لالندية(.

)أ.پ( ديريك نوڤيتسكي يحاول التسجيل أمام كوبي براينت  

إسبانيول يجرح كبرياء ريال مدريد
 ويحرمه من الصدارة
بتعادل سلبي مخيب

برشلونة في مواجهة نارية مع إشبيلية في الكأس

العب ريال مدريد األرجنتيني
غونزالو هيغواين يحاول التسديد
بمضايقة روبرتو فرنانديز )رويترز(

العب تشلسي يوري زيركوڤ
يرنو إلى الكرة مع ليولد دويلي )رويترز(

والدة ميسي
تدافع عن ولدها

ميثل املنتخب األرجنتيني 
لكرة القدم هوة مفتوحة أمام 
أفضل العبي العالم، بيد أن االمر 
ليس كذلك بالنسبة لليونيل 
ميسي وحده، بل أيضا ألسرته، 
التي ترفض على لسان والدته 
االنتقادات التي تطوله، حيث 
تتساءل االم: ملاذا يتعرض ولدي 

للهجوم دائما؟
في منزلها بحي باخادا، في 
جنوب مدينة روساريو، حتدثت 
سيليا كوتش���يتيني لوكالة 
األنباء األملانية عن ابنها، املتوج 
بكل البطوالت مع برش���لونة 
االسباني واحلائز على جائزتي 
الكرة الذهبية وأفضل العب في 
العالم لعام 2009، في الوقت 
الذي اليزال يعاني فيه االنتقاد 
في بالده ألدائه املتواضع مع 

املنتخب األرجنتيني.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
كأس اسبانيا

اجلزيرة الرياضية 122برشلونة � اشبيلية

كأس رابطة المحترفين االنجليزية
اجلزيرة الرياضية 115بالكبيرن � استون ڤيال

كأس دوري البرتغال
10.45بورتو � ليتشويس

الدوري االنجليزي
شو سبورت 10.451ستوك � فوالم

تغلب ارسنال على مضيفه وست هام بهدفني للويلزي ارون رامسي )78( والكرواتي من اصل برازيلي 
ادواردو دا سيلفا )83( مقابل هدف لاليطالي اليساندرو ديامنتي )45(. وفاز ولفرهامبتون على مضيفه 
ترامنير بهدف وحيد ملاتيو جارفيس )77(. ومزق تشلسي شباك واتفورد بخماسية، وسجل دانيال 
ستاريدج )5 و68( وجون أوستايس اخطأ في مرماه 85/5، والفرنسي فلوران مالورا )22(، وفرانك 

المبارد في الدور الثالث ملسابقة كأس إجنلترا.

أرسنال يتخطى وست هام  وتشلسي يمزّق شباك واتفورد بالكأس


