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 اختير برشلونة كأفضل فريق اسباني في العقد األول من  44 
القرن احلادي والعشرين، وفقا لدراسة اختارت كذلك ريال 
مدريد كأفضل فريق في بطولة الدوري االسباني وإشبيلية 
كأفضل فريق في بطولة كأس ملك اسبانيا خالل نفس الفترة. 
وقالت صحيفة «أس» إن هذه الدراسة من إعداد مركز أبحاث 
التاريخ وإحصائيات كرة القدم االسبانية، وينتظر أن تنشر 

في عدد الشهر اجلاري في صحيفة املركز. 

 ذكـــرت صحيفة «ليكيب» الفرنســـية 
الرياضية أن «الديـــوك الزرقاء» رفضوا 
التوقيع على أوراق قدمها لهم مسؤولون 
باالحتاد الفرنسي لكرة القدم تفيد بتخليهم 
عن نصيبهم في الدعاية واملكافآت التي كان 
من املقرر احلصول عليها بعد بطولة كأس 
العالم ٢٠١٠ التي أقيمت بجنوب أفريقيا. 

 حصـــل النجـــم الهولندي 
الدولي، رافاييل ڤان در ڤارت 
جناح توتنهـــام، على جائزة 
أفضـــل العـــب في الـــدوري 
اإلجنليزي خالل أكتوبر املاضي 
بعد املستوى املبهر الذي ظهر به 

على ملعب وايت هارت لني. 

 ڤان در ڤارت األفضل «الديوك» لن يتخلوا عن المكافأة  برشلونة األول

 جنم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو على عكازين خالل اتهامه بالرقص مع املاجنات 

 متفرقات  عالمية 

أكد يورغن كلوب املدير الفني لبروسيا دورمتوند   
األملانـــي أن مهاجمه املصري محمد زيدان أصبح جاهزا 
للمشـــاركة بعد شـــفائه من اإلصابة بقطع في الرباط 

الصليبي التي حلقت به في نهاية املوسم املاضي.
ــابق مايكل الودروب أمس  أصبح النجم الدمناركي الس   
مرشحا خلالفة املخضرم مورتن اولسن في تدريب املنتخب، 

وذلك عبر مواقع املراهنات وكذلك عبر اولسن نفسه.
أعلن نادي سانتوس حامل لقب كأس البرازيل تعيني    
املدرب أديلســـون باتيســـتا مديرا فنيا جديدا خلوض 

مسابقة كأس ليبرتادوريس ٢٠١١.
عرض مانشستر سيتي اإلجنليزي على نظيره األملاني    
ڤولفسپورغ شراء مهاجمه روكي سانتا كروز مقابل أربعة 

ماليني يورو.
أعلن ريال مدريد االسباني امس عن غياب العب خط    
وســـطه األرجنتيني فرناندو غاغـــو عن املالعب ثالثة 

أسابيع أخرى.
أملح االسباني بيبي ريينا، حارس مرمى ليڤربول اإلجنليزي،    

إلى أنه قد يرحل نهاية املوسم احلالي.
يســـتطلع إنتر ميالن اإليطالي إمكانية ضم املدافع    
اندريا رانوكيا من جنوى في يناير املقبل لتعويض غياب 
والتـــر صامويل املصاب. كما أعلـــن عن عودة الصربي 

الدولي ديان ستانكوڤيتش إلى التدريبات.
ذكرت صحيفة «ال غازيتا ديللو سبورت» اإليطالية أمس    
أن الالعبني ريكاردو مونتوليفو وسيباستيان فري سيخضعان 
ــفاء ويعودا لصفوف فيورنتينا  للجراحة، حتى يتماثال للش

في أقرب فرصة.
أعلن ســـانتوس حامل لقـــب كأس البرازيل تعيني    
أديلسون باتيستا مدربا جديدا للفريق االول الذي يستعد 

خلوض مسابقة كأس ليبرتادوريس ٢٠١١.
ــون املدير الفني لليڤربول أن مدافع  أكد روي هودجس   
ــق في الفترة  ــد يغيب عن الفري ــل آغر ق ــي دانيي الدمنارك

املقبلة.
تقدم ارسنال اإلجنليزي باســـتئناف ضد البطاقة    
احلمراء التي حصل عليها املدافع الفرنسي لوران كوتشيلني 

خالل الهزمية ٠ -١، أمام نيوكاسل.
ــبيلية  ــو مونزانو، املدير الفني ألش اعترف غريغوري   
ــباني، بأنه كان يريد خوض املباراة أمام ڤالنسيا دون  االس

ميزة عددية.
دعا وزير الدولة االسباني لشؤون الرياضة خاميي    
ليسافيتسكي واملجلس األعلى للرياضة في اسبانيا إلى 
مناقصة لتصميم وتنفيذ عمل نحتي تذكاري، بعد فوز 

اسبانيا بكأس مونديال جنوب افريقيا.
يخضع املهاجم اإلجنليزي الدولي دارين بينت في وقت    
ــي أوتار الركبة التي  ــعة لتحديد حجم اإلصابة ف الحق ألش

تعرض لها خالل التدريبات اجلمعة املاضي.
أكد نادي كورينثيانز البرازيلي رسميا قراره ببناء    
ستاد جديد في ساو باولو، الســـتضافة مباراة افتتاح 

مونديال ٢٠١٤، وفقا ملا أعلنته حكومة الوالية.
أعلن االميركي تايلور دنت، جنل أسطورة التنس االسترالي    

فيل دنت، وضع حد ملسيرته االحترافية.
أفلت توم هودلستون العب توتنهام اإلجنليزي من    
العقاب بعد أن بـــدا وأنه ضرب يوهان ايلماندر مهاجم 

بولتون.
أصدر العبو جنوى اإليطالي بيان شكر ملدربهم السابق    

جيان بييرو جاسبريني على كل ما فعله من أجل النادي.
ذكرت صحيفة نرويجية أن مان يونايتد اإلجنليزي    
يســـتعد للتعاقد مع الالعب الناشئ ماتس مولر دايلي 

(١٥ عاما).
أكد مارتن أولسن أن نهائيات كأس األمم األوروبية املقبلة    
ــة له مع املنتخب  ــتكون آخر محطة تدريبي (يورو ٢٠١٢) س
ــؤولني الوقت الكافي  ــعى ملنح املس الدمناركي، حيث انه يس

للعثور على خليفته.
يعتقد يوناي اميري املدير الفني لڤالنسيا أن قرار    
احلكم بإشهار البطاقة احلمراء مباشرة في وجه محمد 
توبال فـــي الدقيقة ٢٥ صعبت إمكانيـــة أن أي نتيجة 
إيجابية أمام أشبيلية.من جهته، يعتزم اجلناح االسباني 
الدولـــي خوان ماتا متديد عقده مع ڤالنســـيا حتى عام 

 .٢٠١٥

 جنوى يعين باالرديني 

 سانشيز: أحلم بتدريب ريال مدريد

 أبراموڤيتش لبناء ملعب أكبر لتشلسي

 إيقاف حقي ٥ مباريات 

 كافشيان ينفي تدريب مارادونا إليران 

 رانييري يشيد بروما

 دل بييرو: كل يوم إحساس جديد 

 اإلصابة تبعد دزيكو

 هارغريڤز يغيب ٥ أسابيع

 كلينتون يدعم ملف أميركا للمونديال

 اعلن جنـــوى صاحب املركز 
الرابع عشر في الدوري االيطالي 
ان رئيسه انريكو بريتسيوزي 
اقال مدرب فريقـــه جان بييرو 
غاســـبيريني وعـــني دافيـــدي 

باالرديني بديال له.
  وجاءت اقالة غاسبيريني الذي 
تســـلم مهامه عام ٢٠٠٦، بعدما 
تلقى جنوى خسارتني متتاليتني 

امام ميالن وباليرمو.

 أعرب هوغو سانشيز جنم املنتخب املكسيكي وريال مدريد االسباني 
ســــابقا عن رغبته في تدريب النادي امللكي في مرحلة ما من مسيرته 
التدريبية. ولم يشــــغل سانشيز (٥٢ عاما) أي وظيفة منذ رحيله عن 
امليريا في ديســــمبر ٢٠٠٩. وقال سانشــــيز ملوقع االحتاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) «لقد عدت لالســــتقرار في مدريد مجددا بعد فترة عشــــت 
خاللها في امليريا، اعتزم مواصلة التدريب في اسبانيا واسير على نفس 

اخلطى التي سرت عليها وأنا العب».

 ينوي الروسي رومان أبراموڤيتش مالك نادي تشلسي بطل اجنلترا 
ترك ملعب «ستامفورد بريدج» لعدم اتساعه ملشجعي الفريق، بحسب 

ما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية امس.
  ويتسع امللعب احلالي لـ ٤٢ ألف متفرج، لذلك ينوي أبراموڤيتش 
بناء ملعب جديد يتسع لستني الف متفرج، بحيث يبدو موقع «ايرلز 

كورت» األقرب الحتضان هذا املشروع.
  ويبعـــد موقع «ايرلز كورت» أقل مـــن كيلومتر واحد عن موقع 

امللعب احلالي الواقع في غرب العاصمة لندن.
  من جهة اخرى، أكد أشلي كول امس أنه لوال تدخل كارلو أنشيلوتي، 
املدير الفني لتشلسي، لكان رحل عن الدوري. وجنح أنشيلوتي في 

اقناع كول بعدم ابرام خطوة انتقال محتملة إلى ريال مدريد.

 اعلنت جلنة االنضباط التابعة لالحتاد االملاني ايقاف مدافع هانوڤر 
قائد املنتخب التونسي كرمي حقي ٥ مباريات لطرده في مباراة فريقه 
امام ضيفه بوروسيا دورمتوند (٠-٤) في ختام املرحلة احلادية عشرة. 
وطـــرد حقي في الدقيقة ٧٧ لتوجيهه ركلـــة بدون كرة الى الپولندي 

جاكوب بالشيتشيكوفسكي عندما كان االخير ساقطا على االرض.

 نفى علي كافاشـــيان رئيس 
االحتاد اإليراني لكرة القدم شائعة 
اقتراب األسطورة األرجنتيني 
السابق  املدرب  دييغو مارادونا 
للمنتخب األرجنتيني من تدريب 

املنتخب اإليراني األول.
  وقال كافاشيان لوكالة أنباء 
ايلنا «لـــن يأتي (مارادونا) إلى 

الفريق ولكنها  إيران لتدريـــب 
مجرد زيارة، بعد أن أبدى مؤخرا 
ايـــران ولقاء  اهتمامـــه برؤية 
الرئيس احمدي جناد». وأضاف 
«مارادونا ابدى اهتمامه بزيارة 
إيران قبل عامني، ولكن بسبب 
ارتباطاته مع املنتخب األرجنتيني 

لم يتمكن من املجيء». 

 أشاد كالوديو رانييري، مدرب روما اإليطالي، مبجموعة الالعبني 
الذين يضمهم، وأعرب عن ثقته في قدرته على بناء «اإلمبراطورية 
الرومانية» من جديد. ونشرت صحيفة «ال كورييري ديللو سبورت» 
اإليطالية خطابا لرانييري تعهد فيه جلماهير روما بقيادة الفريق 
صوب النجاح من جديد. وأضاف: «نحتاج ألسلوب خاص وللعزمية 
من اجل بناء الفريق ألن املوسم طويل، هدفنا حتقيق نتائج أفضل 

دائما، بالصبر وثبات املستوى والتفاني من اجلميع».

 احتفل النجم اإليطالي الشهير اليساندرو دل بييرو قائد يوڤنتوس 
بعيد ميالده السادس والثالثني، ولكن النجم الكبير يحلم باحتفال 
اكبر اليوم على ستاد «ماريو ريغامونتي»، مبدينة بريشيا، عندما 
يحل ضيفا على بريشيا، وكما أشار املوقع اإللكتروني ليوڤنتوس 
في تهنئته لالعب بعيد ميالده بعبارة «كل يوم إحساس جديد، وكل 
يوم هدف جديد»، سيكون لدى دل بييرو هدف جديد في مباراة 
ــالده الـ ٣٦ على طريقته،  ــوم، حيث يحلم باالحتفال بعيد مي الي

وبهز شباك بريشيا. 

 تلقى ڤولفسبورغ األملاني امس صدمة موجعة عقب اإلعالن عن 
غياب مهاجم البوسنة والهرسك ايدين دزيكو لفترة «الجل غير مسمى» 

بعد تعرضه لكدمة في الفخذ أمام اينتراخت فرانكفورت ٣ ـ ١. 

 يغيـــب العب وســـط مان 
يونايتد اوين هارغريڤز خمسة 
اسابيع عن المالعب اثر اصابته 
بتمزق عضلي حاد في العضلة 
الخلفية كما اعلن ناديه. وكان 
المالعب  الـــى  هارغريڤز عاد 

في المباراة ضد ولڤرهامبتون 
بعد غياب دام اكثر من سنتين 
الفتــرة  خضع خـــالل هـــذه 
لعملية جراحية في الركبتين، 
لكنه لم يشــارك الكثر من اربع 

دقائق.

 أشاد رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف سيب 
بالتر مبلف ترشيح كوريا اجلنوبية الستضافة نهائيات كأس العالم 
٢٠٢٢، ووعد بإجراء تصويت عادل من قبل اللجنة التنفيذية التابعة 
للفيفا. كما ســـيحصل كودجوفي اوبياللي حـــارس مرمى منتخب 
توغو على ١٠٠ ألـــف دوالر من (فيفا) بعد إصابته بجروح خطيرة 
خالل هجوم مســـلح على حافلة الفريق قبل انطالق نهائيات كأس 

األمم االفريقية.
  من جانب آخر، بات من املرجح أن يقام حفل افتتاح كأس العالم 
٢٠١٤ فـــي البرازيل للمباراة االولى في البطولة مدينة ســـاو باولو 

البرازيلية.
  من جهة أخرى، يتوجه الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
إلى (فيفا) في األول من ديسمبر املقبل، لدعم العرض النهائي مللف 

ترشح الواليات املتحدة لتنظيم مونديال ٢٠٢٢.

 ڤيروس غامض يتسلل إلى أجساد العبي مان يونايتد 

 «دربي» مانشستر ناري بين «الشياطين الحمر» وكتيبة مانشيني
 تغيب مواجهات القمة عن املرحلة احلادية عشـــرة من 
الدوري االيطالي لكرة القدم التي تنطلق اليوم، في وقت يأمل 
فيه التسيو روما املتصدر البقاء مرحلة جديدة على رأس 
الترتيب. ويحل التسيو املتصدر (٢٢ نقطة) على تشيزينا 
قبل االخير الذي خسر ٦ من مبارياته السبع االخيرة، لكن 
فريق العاصمة خرج من خسارة قاسية معنويا أمام جاره 

اللدود روما ٠-٢ في املرحلة السابقة.
  ويستضيف ميالن الوصيف (٢٠ نقطة) باليرمو الثامن 
على ملعب «سان سيرو» في مباراة ال تخلو من صعوبة 
للفريق اللومباردي، ويحل يوڤنتوس الرابع على بريشيا 
السابع عشر. وفي باقي املباريات، يلعب كييڤو مع باري، 
ورومـــا مع فيورنتينا، وكالياري مع نابولي، وجنوى مع 

بولونيا، وكاتانيا مع اودينيزي.
  وفي إجنلترا، تنطلق املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
االجنليزي مبواجهة نارية لـ «دربي» مانشســـتر بني مان 
يونايتد ومانشستر سيتي، علما أن مان يونايتد حتولت 
استعداداته إلى مأساة بعد إصابة العديد من العبي الفريق 
بڤيروس لم يكتشف بعد، وتردد أن باتريس ايفرا ونيمانيا 
فيديتش ودمييتار برباتوف وبول سكولز من بني ضحايا 

العدوى التي اجتاحت مجمع كارينغتون التدريبي.
  ويعتبـــر اللقاء قمة املرحلة وفي باقي املباريات يلعب 
ويغان مع ليڤربول واســـتون فيال مع بالكبول وتشلسي 
مع فوالم ونيوكاســـل مع بالكبيرن ووست هام مع وست 
بروميتـــش وولفرهامبتـــون مع ارســـنال وايفرتون مع 

بولتون
  وفي اسبانيا، واصل ڤالنسيا نزيف النقاط بخسارته 
أمام مضيفه اشبيلية ٠-٢، في ختام املرحلة احلادية عشرة 
من بطولة اسبانيا.وفي ابرز مباريات مسابقة الكأس اليوم، 
يلعب ريال مدريد مع مورسيا واسبانيول مع بلد الوليد 

وسرقسطة مع بيتيس وديبورتيفو مع اوساسونا. 

 «ديلي تليغراف» تدفع تعويضاً لرونالدو  
 وافقت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية 
على تعويض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
ريال مدريد ماديا، عن نشر خبر في يوليو عام 
٢٠٠٨ حول «ســـهرة ماجنة» لالعب خالل فترة 
تعافيـــه من إصابة في الكاحل، ثبت في النهاية 

أنه غير حقيقي.
  وكان ذلك الخبر يشير إلى قيام الالعب بالتخلي 
عن عكازيه للصعود إلى خشبة المسرح بأحد 

المالهي الليلية ومراقصة أربع فتيات.
  وأوضح أالن دنالفي محامي الالعب أن الصحيفة 
أقرت بأن اتهاماتها غير صحيحة واعتذرت عن 
الخبر ووافقت على دفع تعويض لرونالدو عن 
األضـــرار التي لحقت به مـــع التكفل بالنفقات 

المالية للقضية.
  كانت الصحيفة قد تناولت قبل أكثر من عامين 
معلومة حول سهرة مفترضة للبرتغالي الذي كان 
يلعب لمان يونايتد اإلنجليزي في ذلك الحين، 
بأحد المالهـــي الليلية في هوليوود عندما كان 

يتعافى من إصابة الكاحل.
  وأضاف الخبر أن الالعـــب ترك عكازيه كي 

يصعد ويشـــارك أربع 
راقصات عرضهن.

  وأضاف المحامي أن 
الالعب شعر بالقلق على 
ســـمعته وكيف سيتم 
استقبال األمر في ذلك 
الحين من جانب إدارة 
مان يونايتد، ومديره 
الفني أليكس فيرغسون 
فضـــال عـــن جماهير 

النادي.
  ولم يمثل كريستيانو 
المحكمة  أمـــام  اليوم 
فـــي لندن، في  العليا 
الجلســـة التي تم فيها 
االســـتماع العترافات 
الصحيفـــة، لكـــن من 
المقـــرر أن يمثل قبل 

إغالق القضية.

   المبارد يساند روني 

  أخـــذ النجم الدولي 
فرانك المبـــارد، العب 
خط وســـط تشلسي، 
على عاتقه مهمة الدفاع 
عن زميله في المنتخب 
اإلنجليزي واين روني، 

وانتقد هؤالء الذين يصدرون افتراضات تتعلق 
«بالكســـل» حول الالعب وال يصدقون مروره 

بمشاكل صحية.
  وسافر روني إلى الواليات المتحدة األميركية 
في محاولة الستعادة حالته الطبيعية بعد أسابيع 
من االضطرابات مع نادي مان يونايتد، انتهت 
بالتوقيع على عقد جديد لخمسة أعوام، بعد أن 
ألمح في البداية إلى رغبته في الرحيل الفتقار 

النادي للطموح.
  وأسفرت المناوشات حول تجديد عقد روني، 
بجانب االدعاءات حول حياته الخاصة، عن موجة 
من االنتقادات ضد الالعب، وهو األمر الذي وصفه 
المبـــارد بأنه غير مبرر كلية، وشـــدد على أن 
روني الذي يعرفه ال يمت بصلة للشخص الذي 

يتحدثون عنه.
  وصرح المبارد لهيئة االذاعة البريطانية (بي.
بي.سي) «بأنه (روني) ال يتحدث إلى الصحافة 
بالشـــكل الكافي بالنسبة لهم لكي يصدورا هذا 
الحكم عليه، إنه رجل واثق من نفسه، ولديه شيء 
من الحساسية، خالل كأس العالم أقمنا في غرفة 
واحدة معا، وشاهدنا 
بعض المباريات للفرق 
األخرى وأشياء من هذا 

القبيل.
  وأوضح «إذا قرأت 
عناوين الصحف خالل 
األسابيع الماضية يمكن 
أن يولد لديك االنطباع 
عن شخص ما، ولكنه 
فتى مرهف الحساسية، 
يمكن أن تجري محادثة 
جيدة معـــه حول أي 
شيء تريده..، إنه جذاب 
للغاية، فتى دنيوي رغم 
صغر سنه، ليس لديه 
أي مشكلة فيما يتعلق 
بالالعبين األكبر منه، 
يعامل الجميع بنفس 

الطريقة».
  واختتـــم المبـــارد 
حديثه بالقول «رأيت 
فقط ثالثة العبين من 
هذه النوعية، باولو دي 
كانيو، جيانفرانكو زوال 
وبول غاسكوين، عندما 
كنـــت طفال يتدرب مع 
المنتخب اإلنجليزي». 

 بعد نشرها خبراً كاذباً عندما ترك عكازيه ورقص مع ٤ نساء 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 

 ايطاليا (المرحلة الحادية عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  ميالن - باليرمو  
 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٤٥  بريشيا - يوڤنتوس 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ١٠:٤٥  كييڤو - باري 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ١٠:٤٥  روما - فيورنتينا 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ١٠:٤٥  ليتشي - انتر ميالن 
 ١٠:٤٥  كالياري - نابولي 
 ١٠:٤٥  جنوى - بولونيا 

 اجلزيرة الرياضية +٨  ١٠:٤٥  كاتانيا - اودينيزي 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ١٠:٤٥  تشيزينا - التسيو 

 انجلترا (المرحلة الثانية عشرة) 

 ابوظبي الرياضية HD٤  ١٠:٤٥  ويغان - ليڤربول 

 ابوظبي الرياضية HD٨  ١٠:٤٥  استون ڤيال - بالكبول 

 ابوظبي الرياضية HD٣  ١٠:٤٥  تشلسي - فوالم 

 ابوظبي الرياضية وايلد HD  ١٠:٤٥  نيوكاسل - بالكبيرن 

 ابوظبي الرياضية HD٦  ١٠:٤٥  وست هام - وست بروميتش 

 ١٠:٤٥  ولڤرهامبتون - ارسنال 

 ابوظبي ناشيونال غرافيك HD  ١١  ايڤرتون - بولتون 

 ابوظبي الرياضية HD٥  ١١  مانشستر سيتي - مان يونايتد 

 كأس اسبانيا 

 اجلزيرة الرياضية HD٢  ١٢  اسبانيول - بلد الوليد 
 اجلزيرة الرياضية HD٢  ١٠  ريال مدريد - مورسيا 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠  سرقسطة - بيتيس 

 ١١  اشبيلية - ريال يونيون 
 ١١  ڤياريال - إيفيدو 

 ١١  أمليريا - سوسيداد 
 ١٢  بلباو - الكوركون 

 ١١  ديبورتيڤو - اوساسونا 
 ١١  ليڤانتي - خيريز 

 كأس الرابطة الفرنسية 

 ٧  ڤالنسيا - سان جرمان 
 ٨:٤٥  مونبلييه - ليل 

 ١٠:٤٥  مرسيليا - موناكو 

 فرانك المبارد 


