
بايرن بطل الشتاء«.. 
ويوڤنتوس للصدارة 

روماريو ورونالدو يشجعان سانتوس
أعلن جنما كرة القدم البرازيليان السابقان روماريو ورونالدو 
عن مساندتهما وتشجيعهما لفريق سانتوس البرازيلي في 
مواجهة فريقهما السابق برشلونة االسباني وذلك عندما يلتقي 
الفريقان اليوم. وقال روماريو، الذي يحظى حاليا بعضوية 
البرملان البرازيلي، »أحمل حبا كبيرا لبرشلونة إال أن فوز 
سانتوس في هذه املباراة سيكون مهما للغاية بالنسبة للبرازيل، 
ولكن، بكل صدق، لن أشعر باحلزن إذا فاز برشلونة«.

41
االحد 18 ديسمبر 2011

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
الغاني أيوو أفضل العب

أفريقي لعام 2011

إيقاف إيتو 15 مباراة

زوجة براينت تطلب الطالق

فابريغاس وبيكيه سعيدان
ملواجهة ليڤركوزن

 أحرز الغاني اندريه ايوو جناح نادي مرسيليا الفرنسي 
جائزة افضل العب في قارة افريقيا لعام 2011، التي مينحها 
االحتاد االفريقي لكرة القدم، بحسب ما ذكر املوقع الرسمي 
ملجلة »فرانس فوتبول« الفرنس���ية، وخلف ايوو، وهو ابن 
االسطورة الغانية عبيدي بيليه، الكاميروني صامويل ايتو 
افضل العب عام 2010 والعاجي ديدييه دروغبا املتوج عام 
2009، وايوو، الذي احتفل بعيده الثاني والعش���رين امس، 
هو ثاني العب من غانا يحصل على هذه اجلائزة بعد والده 
عبيدي بيليه في مطلع تسعينيات القرن املاضي عندما كان 
ايضا مع مرس���يليا، وكان االحتاد االفريقي لكرة القدم اذاع 
الش���هر املاضي في اكرا قائمة من 10 العبني تنافس���وا على 

جائزة افضل العب في القارة السمراء لعام 2011.

أوقف االحتاد الكاميروني لكرة القدم قائد املنتخب االول 
صامويل ايتو 15 مباراة، كعقوبة له لتحريضه زمالءه على 
عدم السفر الى اجلزائر خلوض مباراة ودية الشهر املاضي، 
وجاءت العقوبة القاس���ية من جلن���ة االنضباط في االحتاد 
الكاميروني، وكانت عالقة ايتو باملس���ؤولني االحتاديني في 
بالده متوترة، خصوصا في موضوع املكافآت املالية، وهو 
مت حتميله مسؤولية االضراب الذي ساهم في الغاء مباراة 

اجلزائر الودية.

طلبت زوجة كوبي براينت جنم كرة الس���لة االميركية من 
لوس اجنيليس ليكرز الطالق بعد اكثر من عقد على ارتباطهما، 
وبررت ڤانيسا براينت طلب طالقها في محكمة مقاطعة اوراجن 
العليا في سانتا آنا ب�»اختالفات ال ميكن التوفيق بينها«، وقال 
ممثل عن الثنائي الذي رزق بابنتني ناتاليا وجيانا بعمر اخلامسة 
والثامنة: »حل آل براينت جميع املس���ائل الناجتة عن الطالق 
بينهما، مبساعدة احملامي، وسيصدر حكم لفسخ زواجهما في 
2012«، وكانت عالقة الثنائ���ي توترت بعد اتهام براينت )33 
عاما( باالعتداء جنس���يا على فتاة بعمر التاس���عة عشرة في 
كولورادو منذ 8 س���نوات، ويعتبر براينت من اعظم الالعبني 

في تاريخ دوري كرة السلة االميركي للمحترفني.

جاءت ابرز ردود الفعل على اثر قرعة الدور الثاني من دوري 
ابطال اوروبا لكرة القدم من جانب مدربي والعبي الفرق املشاركة 
حيث قال العب وس����ط برشلونة االسباني سيسك فابريغاس: 
»سنواجه باير ليڤركوزن االملاني االمر ليس سيئا احببت دوما 
املالعب االملانية، االجواء رائعة هناك، النهم يتنفسون كرة القدم«، 
وأكد زميله مدافع برشلونة جيرار بيكيه: »واالن سنسافر الى 
املانيا، باير ليڤركوزن والفرق االملانية قوية للغاية، لقد تفادينا 
الروس، وهذا امر جيد )بسبب الصقيع في فبراير(«.  في املقابل 
قال املدير الرياضي لباير ليڤركوزن رودي ڤولر: »عندما نواجه 
حامل اللقب )برشلونة(، لن نكون ابدا مرشحني للفوز، برشلونة 
هو اقوى فريق في العالم، ينبغي تقدمي كل شيء، وال نية لدينا 
لالختباء، بالنسبة للجماهير والالعبني، ال مجال كبيرا لالحالم«. 
1وقال مدرب بايرن ميوينخ االملاني يوب هاينكيس: »مواجهة 
فريق بازل السويس����ري معقولة، لكن ال يجب ان ننس����ى انه 
تأهل من مجموعة صعبة ضمت مان يونايتد، ميلك بال العبني 

موهوبني وخبرة املسابقات القارية وجمهورا شغوفا«.

كوبي براينت وزوجته ڤانيسا وطفلتاهما

متفرقات عاملية
٭ أعلن رئيس نادي كولون األرجنتيني جيرمان ليرشي 
عن تعاقد النادي مع جنم كرة القدم األرجنتيني السابق 
جابرييل باتيستوتا ليتولى منصب املستشار الفني 

لكرة القدم بالنادي بداية من العام املقبل.
٭ ذكر االحتاد األملاني لكرة القدم أن املنتخب األول 
سيخوض مباراتني وديتني دوليتني أمام سويسرا 26 
مايو وإسرائيل في األول من يونيو، استعدادا ملشوار 
الفريق في نهائيات كأس األمم االوروبية املقبلة )يورو 

.)2012
٭ تعاق���د املهاجم الفرنس���ي الدولي الس���ابق دافيد 
تريزيغيه ملدة س���نتني ونصف السنة مع نادي ريفر 
باليت االرجنتيني، بعد خضوعه للفحص الطبي امس، 

بحسب ما ذكر النادي.
٭ افاد املوقع االلكتروني لصحيفتا »آس« و»ماركا« 

بأن خوسيه انطونيو رييس يعتزم الرحيل عن أتلتيكو 
مدريد واالنتقال إلى صفوف إشبيلية، ووافق اتلتيكو 

على بيع رييس في يناير املقبل، مقابل نحو 3.5 ماليني 
يورو.

٭ حقق بنفيكا فوزا كاس���حا عل���ى ضيفه ريو افي 
5-1 ف���ي افتتاح املرحلة الثالثة عش���رة من الدوري 
البرتغالي لكرة الق���دم، ورفع بنفيكا رصيده الى 33 
نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط مؤقتا خلف بورتو 

حامل اللقب. 

السد إلنهاء مغامرة كاشيوا وانتزاع املركز الثالث

قمة بني برشلونة وسانتوس في نهائي كأس العالم لألندية

معادلة اجن����از االهلي املصري 
صاحب افضل نتيحة عربية في 
البطولة، عندما يواجه كاشيوا 
ريسول بطل اليابان في مباراة 
»النهائي الصغير« لتحديد املركز 

الثالث.
وكانت النتيجة األبرز حتى 
االن من نصيب األهلي املصري 
حققها في نسخة 2006 عندما 

احتل املركز الثالث.
وتكتسي هذه املباراة صبغة 
اسيوية، نظرا ملشاركة اليابان 
بفريق اضافي بصفتها مضيفة 
البطولة، وميكن للسد أن يكون 
فخورا مبا أجنزه خالل هذا العام، 
فبعد التتويج بلقب دوري ابطال 
اس����يا، أصب����ح »الزعيم« أول 
إلى ك�أس  فريق قطري يتأهل 

العالم.

الذي حمل الوانه االسطورة بيليه 
سابقا، غانسو وبورغيس ودانيلو، 
لكن فريق املدرب موريسي راماليو 
عانى دفاعيا في نهاية مباراته مع 
كاشيوا، وهو امر سيكلفه غاليا في 
النهائي بحال تكرر امام ترسانة 
املدرب االسباني غوارديوال الذي 
ق����ال: »أملنا وهدفنا ه����و الفوز 
باللق����ب، بطبيعة احل����ال، نحن 
نعرف أن األمر س����يكون صعبا، 
ألن سانتوس فريق جيد وميلك 
في صفوفه العبني ذوي مهارات 
عالية، كما أننا سنواجه ناديا له 
تاريخه وعراقت����ه، كيف ال وهو 
النادي الذي لعب له بيليه، نحن 

نتطلع ملواجهته«.

السد لمعادلة انجاز االهلي

 ويسعى السد القطري الى 

جوسيب غوارديوال اراحتهم ترقبا 
للقمة امام سانتوس في النهائي، 
لك����ن الفري����ق الكاتالوني تلقى 
ضربة موجعة بخسارة مهاجمه 
الدولي داڤيد ڤيا الذي س����يغيب 
لفترة طويلة، بعد تعرضه لكسر 
في قدمه اجبره على العودة الى 
اسبانيا للخضوع الى جراحة. من 
جهته، قدم سانتوس اداء مقبوال 
امام كاش����يوا في نصف النهائي، 
وب����رز منه نيمار بع����د ان افتتح 
التسجيل بهدف جميل من خارج 
منطقة اجلزاء، ويبرز في الفريق 

يشهد ملعب يوكوهاما الدولي 
في اليابان معركة اوروبية-اميركية 
جنوبية بني برشلونة االسباني 
وس����انتوس البرازيلي اليوم في 
العالم لالندية لكرة  نهائي كأس 
القدم، وتتفوق 
اندية اوروبا 
على نظيرتها 
كي����ة  مير ال ا
بي����ة  جلنو ا
القاب  بأربعة 
مقاب����ل ثالثة 
ف����ي البطولة 
مه����ا  بنظا
اجلديد اعتبارا 
من عام 2000، حيث فازت بنسخاتها 
ف����رق برازيلية  الثالث االول����ى 
ه����ي كورينثيانز وس����او باولو 
وانترناسيونال اعوام 2000 و2005 
و2006، قبل ان تنتقل السيطرة 
الى الف����رق االوروبية عبر ميالن 
االيطال����ي )2007( ومان يونايتد 
االجنليزي )2008( وبرش����لونة 
)2009( وانترمي����الن االيطال����ي 
)2010(، ويخوض برشلونة بطل 
اللقب  الطامح الستعادة  اوروبا، 
وان يصب����ح اول فري����ق يحرزه 
مرتني، اللقاء بعد فوزه الس����هل 
على السد القطري بطل اسيا 0-4 
في الدور نصف النهائي، بعد يوم 
واحد من حجز سانتوس بطاقته 
بفوزه على كاشيوا ريسول بطل 
اليابان 3-1، وبعد ان ترس����خت 
عبقري����ة االرجنتين����ي ليونيل 
ميسي في اذهان الكثيرين، تتركز 
االنظار على املواجهة املرتقبة بني 
ميسي ونيمار مهاجم سانتوس 
احد املواهب البرازيلية الصاعدة 
واملطارد من ابرز االندية االوروبية 
بينها برش����لونة وري����ال مدريد 
االس����بانيان، وخاض برشلونة 
بطل عام 2009، مباراة الس����د في 
غياب تشافي هرنانديز وجيرار 
الفيس  بيكيه والبرازيلي دانيال 
وسيس����ك فابريغاس وسيرجيو 
بوس����كيتس بعدما فضل املدرب 

جنم برشلونة ليونيل ميسي يطمح الى الفوز بكأس العالم لألندية       )أ.ف.پ(مهاجم سانتوس نيمار يحتفل بهدفه في مرمى كاشيوا 

راماليو يدرس اللعب 
بخمسة مدافعني

جراحة لڤيا غدًا
أعلن برشلونة امس ان مهاجمه 
الدولي داڤيد ڤيا سيخضع غدا 

االثنني لعملية جراحية في ساقه 
اليسرى التي تعرضت للكسر. 

وقال النادي الكاتالوني على 
موقعه في شبكة االنترنت: »ڤيا 

سيخضع لعملية جراحية بعد ظهر 
غد. العملية اجلراحية سيقوم بها 

طبيب الفريق د.رامون كوغات 
ود.ريكارد برونا«. واضاف ان مدة 
تعافي ڤيا من اإلصابة قدرها اطباء 
النادي بـ »4 و5 أشهر«. وبدا ڤيا 

متفائال عندما أعلن انه يأمل ان 
يكون متواجدا مع فريقه برشلونة 
في حال بلوغه نهائي دوري أبطال 

اوروبا في 19 مايو املقبل.

30 مليون 
لضم ڤان بيرسي

»هوشة« بني  بالوتيللي 
وريتشاردز

يدرس املدرب موريسي راماليو 
املدير الفني لفريق سانتوس 
البرازيلي فكرة االعتماد على 
خمسة العبني في خط الدفاع 

خالل املواجهة املرتقبة مع 
برشلونة االسباني، وقد يدفع 

راماليو بالعبني من هؤالء املدافعني 
اخلمسة في اجلانبني مع االعتماد 
على ثالثة العبني في قلب الدفاع 

ملواجهة الهجوم القوي لفريق 
برشلونة، وسبق لراماليو أن أحرز 
لقب بطولة الدوري البرازيلي ثالث 
مرات متتالية أعوام 2006 و2007 
و2008 معتمدا على نفس الطريقة 
ويعتقد أنها ستكون طريقة مفيدة 

وفعالة في التصدي للهجوم 
الكتالوني القوي.

رصد نادي مان سيتي متصدر 
الدوري االجنليزي لكرة القدم 

30 مليون جنيه استرليني لضم 
الهولندي روبن ڤان برسي 
مهاجم ارسنال االجنليزي 

الصيف املقبل، بحسب ما ذكرت 
صحيفة »ذي صن« االجنليزية، 

واضافت الصحيفة ان سيتي 
مقتنع بعدم متديد ڤان برسي 

عقده مع »املدفعجية« وسيلحق 
بزميله السابق الفرنسي سمير 

نصري املنتقل مطلع املوسم 
الى سيتي، باالضافة الى العبي 
الفريق السابقني الفرنسي غايل 

كليشي والعاجي كولو توريه، 
ويبقى 18 شهرا على انتهاء عقد 

ڤان برسي مع ارسنال حيث 
يتقاضى راتبا اسبوعيا يبلغ 

80 الف جنيه استرليني، لكن 
سيتي يعرض عليه 200 الف 

جنيه اسبوعيا وعقدا ملدة اربع 
سنوات.

خفف االيطالي روبرتو مانشيني 
مدرب مان سيتي من اهمية 

الشجار الذي وقع بني مواطنه 
املهاجم ماريو بالوتيللي واملدافع 

ميكا ريتشاردز في تدريب 
الفريق، وظهر بالوتيللي وهو 

يتعارك مع ريتشاردز، صديقه 
احلميم، خالل التمارين في 

»كارينغتون بارك«، وذلك بعد 
خالف بني الالعبني على متريرة 

من ريتشاردز الى الهداف 
االيطالي املشاغب.

وعلق مانشيني على احلادثة 
قائال: »قال )بالوتيللي( انه قام 
بذلك الن ريتشاردز لم يلعب 

الكرة له، كان امرا سخيفا، انتهت 
القصة بعد 10 دقائق«.

نيوكاسل يواصل نزيف النقاط.. ودورمتوند يستعيد توازنه

مهمة صعبة ملان سيتي أمام أرسنال.. ومان يونايتد ينتظر الهدايا 
االخرى، يلعب اليوم بارما مع 
ليتشي، وجنوى مع بولونيا، 

وكاتانيا مع باليرمو.

ألمانيا

استعاد بوروسيا دورمتوند 
حامل اللقب توازنه وحقق فوزا 
كبيرا عل����ى مضيفه فرايبورغ 
صاحب املركز األخير 4-1 امس 
في املرحلة الس����ابعة عش����رة 
االخي����رة م����ن دور الذهاب في 
الدوري األملاني. وجنح بوروسيا 
دورمتوند في وضع حد لنزيف 
النقاط وحقق فوزه العاشر هذا 
املوس����م ما مكنه م����ن االنفراد 
باملركز الثاني مؤقتا وتش����ديد 
باي����رن ميونيخ  اخلناق على 
املتصدر والذي كان توج بطال 
لدور الذهاب بفوزه الكبير ايضا 
على ضيفه كولن 3-0. ورفع 
بوروسيا دورمتوند رصيده الى 
34 نقطة بفارق 3 نقاط خلف 
بايرن ميونيخ. وفجر نورمبرغ 
السادس عشر مفاجأة من العيار 
الثقيل عندما أحلق خسارة مذلة 
مبضيفه باير ليڤركوزن بثالثية 
الواعد  املهاج����م  نظيفة. وقاد 
سيباس����تيان بولتر )20 عاما( 
فريقه فولفسبورغ الى فوز ثمني 
على ضيفه شتوتغارت بهدف 
وحيد س����جله في الدقيقة 74. 
وتعادل هامبورغ مع اوغسبورغ 
1-1 وهوفنهامي مع هرتا برلني 
باي����رن ميونيخ  1-1. وواصل 
املتصدر صحوته بعد تغلبه على 
ضيفه كولن 3-0 مساء اول من 
امس على ملعب »اليانتس ارينا« 
على رغم طرد جنمه الفرنسي 
فرانك ريبيري في الشوط االول، 
وتختتم املرحلة اليوم مبباراتي 
كايزرس����لوترن م����ع هانوڤر 
وبوروسيا مونشنغالدباخ مع 

ماينتس.

فرنسا

 يتطلع باريس س����ان جرمان 
الى وضع خروج����ه من )يوروبا 
ليغ( وراءه عندما يس����تقبل على 
ملعب بارك دي برانس ليل بطل 
الثنائية املوسم املاضي في اقوى 
مباريات املرحلة الثامنة عشرة من 
اليوم  الفرنسي، ويلتقي  الدوري 
ايضا اجاكسيو مع رين، وبوردو 

مع سوشو.

فيال مع ليڤربول، وتوتنهام 
هوتسبر مع سندرالند.

إسبانيا

يخوض ڤالنسيا الثالث اليوم 
في املرحلة السابعة عشرة من 
الدوري االسباني مواجهة صعبة 
ايضا امام ضيفه ملقة السادس 
في مباراة يس���عى من خاللها 
الفريقان الى استعادة توازنهما، 
اما ليفانت���ي الرابع فيخوض 
اختبارا سهال نسبيا امام مضيفه 
غرناطة، وفي املباريات االخرى 
يلعب اليوم اتلتيكو مدريد مع 
ريال بيتيس، واوساسونا مع 
ڤياريال، وراسينغ سانتاندر 

مع ريال سوسييداد.

إيطاليا

 تتجه االنظ���ار اليوم الى 
امللعب االوملبي في روما الذي 
يحتض���ن مب���اراة نارية بني 
اودينيزي ومضيفه التسيو، 
فيما يخوض يوڤنتوس املتصدر 
مباراة س���هلة على ارضه امام 
نوفارا قب���ل االخير وذلك في 
املرحلة السادس���ة عشرة من 
الدوري االيطالي، ومن جهته 
يسعى انتر ميالن الى مواصلة 
صحوته على حساب مضيفه 
تش���يزينا، ويخوض نابولي 
اخلامس اليوم اختبارا صعبا 
امام ضيفه روما، وفي املباريات 

الى  توم كليفيرلي باالضافة 
غي���اب املهاجمني املكس���يكي 
خافير هرنانديز ومايكل اوين 
وقائد الفريق نيمانيا فيديتش، 
ويلتقي اليوم ايضا اس���تون 

واصل نيوكاس���ل نزيف 
النق���اط بس���قوطه ف���ي فخ 
التعادل أمام ضيفه سوانسي 
س���يتي 0-0 امس في افتتاح 
املرحلة السادس���ة عشرة من 
ال���دوري االجنليزي. واكتفى 
نيوكاس���ل باالنفراد باملركز 
الس���ادس برصيد 27 نقطة. 
أما سوانسي سيتي فتراجع 
الى املرك���ز الثاني 10 برصيد 
18 نق��طة بف�����ارق األهداف 
خلف ف���والم الذي حقق فوزا 
مستحقا على ضي��فه بولت��ون 
بهدفني نظيفني. وتابع ستوك 
سيتي صحوته وحقق ف���وزه 
الرابع على التوالي والسابع هذا 
املوس���م بتغلبه على مضيفه 
ولفرهامبت���ون بهدفني مقابل 
هدف. وحذا وست بروم��يتش 
البيون حذو س���توك سيتي 
وانتزع فوزا ثمينا من مضيفه 
بالكبيرن روفرز2-1. وتعادل 
ايڤرتون مع نوريتش سيتي 
1-1. ويب���دو أن مان س���يتي 
مصمما على تعويض خسارته 
االولى هذا املوسم في اجلولة 
املاضية امام تشلسي 1-2 عندما 
يستضيف ارسنال املتجدد في 
االونة االخيرة اليوم على ملعب 
االحتاد، وكانت خس���ارة مان 
س���يتي امام الفريق اللندني 
قلصت الف���ارق في الصدارة 
الى نقطتني بينه وبني جاره 
مان يونايتد الذي يس���تطيع 
اعتالء الصدارة موقتا ولبضع 
س���اعات في حال فوزه على 
مضيفه كوينز بارك رينجرز، 
املباراة وهو  ويدخل ارسنال 
لم يخسر في مبارياته العشر 
االخيرة في الدوري وحتديدا 
منذ سقوطه امام جاره اللدود 
توتنهام 1-2 في مطلع اكتوبر، 
ويأمل مان يونايتد ان يتعثر 
سيتي لتقليص الفارق عنه او 
رمبا تخطيه شرط ان يفوز على 
مضيفه كوينز بارك رينجرز 
على ملعب لوفت���وس بارك 
في لندن، ويعاني الشياطني 
احلمر من اصابات عدة طالت 
حتدي���دا خط الوس���ط وكان 
االسكوتلندي دارين فليتشر 
اخر املنضمني الى الالئحة التي 
تضم العب الوسط البرازيلي 
اندرسون واالجنليزي الدولي 

)أ.ف.پ( مهاجم نيوكاسل دميبا با في إحدى الفرص اخلطيرة على مرمى سوانسي  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة السادسة عشرة(

أبوظبي الرياضية 3HD3كوينز بارك رينجرز � مان يونايتد
أبوظبي الرياضية 5:05HD4أستون ڤيال � ليڤربول
أبوظبي الرياضية 6HD5توتنهام � سندرالند
أبوظبي الرياضية 7:10HD3مان سيتي � أرسنال

إسبانيا )املرحلة السابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +22أتلتيكو مدريد � ريال بيتيس

اجلزيرة الرياضية +62غرناطة � ليڤانتي
اجلزيرة الرياضية +82أوساسونا � ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +9:456راسينغ سانتاندر � ريال سوسييداد
اجلزيرة الرياضية +11:302ڤالنسيا � ملقة

إيطاليا )املرحلة السادسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +57يوڤنتوس � نوڤارا

5بارما � ليتشي
اجلزيرة الرياضية +58جنوى � بولونيا
اجلزيرة الرياضية +54كاتانيا � باليرمو

اجلزيرة الرياضية +51تشيزينا � إنتر ميالن
اجلزيرة الرياضية +10:455التسيو � أودينيزي

اجلزيرة الرياضية +10:451نابولي � روما
املانيا )املرحلة السابعة عشرة(

دبي الرياضية 5:302كايزرسلوترن � هانوڤر
دبي الرياضية 7:302بوروسيا مونشنغالدباخ � ماينتس

فرنسا )املرحلة الثامنة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +77أجاكسيو � رين
اجلزيرة الرياضية +74بوردو � سوشو

اجلزيرة الرياضية +114باريس سان جرمان � ليل

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
حتديد املركزين الثالث والرابع

اجلزيرة الرياضية 2 و+1 � الدوري والكأس10:30كاشيوا � السد
النهائي

اجلزيرة الرياضية +1:301برشلونة � سانتوس

صراع بني ميسي 
ونيمار على لقب 

أفضل العب


