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العب فريق »أول ستارز«
ناتي روبنسون يسجل »دنك« 

)رويترز(

عبر مهاجم ريال مدريد االس����باني البرتغالي كريس����تيانو رونالدو عن افتقاده 
الى ناديه االجنليزي الس����ابق مان يونايتد وكشف انه رمبا يعود الى ملعب »أولد 
ترافورد« مجددا. وكان رونالدو )25 عاما( تخلى عن فريقه السابق متجها الى مدريد 
بعقد قياس����ي بلغ 80 مليون يورو الصيف املاضي، لكنه قال انه اشتاق الى ارتداء 
قميص مان يونايتد. وق����ال رونالدو: »بالطبع افتقد اللعب مع مان يونايتد، لعبت 
هناك ملدة 6 أعوام وه����ذا وقت طويل، ال أزال مهتما مبتابعة مباريات مان يونايتد، 

ورمبا سأعود في املستقبل للعب هناك«.

قال ديڤيد بيكام العب ميالن االيطالي ومنتخب اجنلترا قبل مواجهة 
مان يونايتد االجنليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إن مستوى 
املهاجم املتألق وين روني اآلن مثل البرازيلي رونالدينيو. وس���تكون 
املباراة التي ستقام غدا الثالثاء في ستاد سان سيرو في جولة الذهاب 
لدور ال� 16 مشوبة بالعواطف بالنسبة لبيكام. وقال بيكام »إنها واحدة 
من أهم املباريات بالنسبة لي على املستوى الشخصي. لكن أهم شيء 

هو أن يتأهل الفريق ويهزم مان يونايتد وهو ما أمتنى فعله«.

رونالدو: اشتقت إلى مان يونايتد بيكام: مستوى روني يشابه رونالدينيو

العب بايرن ميونيخ ماريو غوميز يطير في الهواء فوق حارس مرمى دورمتوند مارك زيغلر )رويترز( العب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو مير من جوزيه كاسادو  

عالمية متفرقات

حقق حفل افتتاح أوملبياد فانكوفر الشتوي رقما قياسيا في 
عدد املشاهدين عبر شاشات التلفاز، حيث شاهده نحو 13.3 مليون 

متفرج، حسبما أعلن منظمو األوملبياد.
تأهل االس��باني خوان كارل��وس فيريرو املصن��ف اول الى نهائي 
دورة كوستا دو س��اويب البرازيلية الدولية للتنس بفوزه على البرازيلي 
ري��كاردو ميلو 6-4 و6-2، ويلتقي فيريرو املصنف اول عامليا س��ابقا مع 
الپولندي لوكاس كوبوت الفائز على الروس��ي ايغور اندرييف الرابع 6-2 

و6-2 و4-6.
بدأ العداء اجلامايكي اوساين بولت اسرع رجل في العالم موسمه 
بالفوز بس���باق 400 م على الستاد الوطني في كينغستون، وكان 
النجم اجلامايكي بدأ موسمه املاضي من املكان ذاته من خالل فوز 

بسباق 400 م ايضا لكنه سجل حينها 46.35 ثانية.
تأهل االميركي اندي روديك واالس��باني فرناندو فرداسكو املصنفان 
اول وث��ان على التوالي الى نهائي دورة س��ان خوس��يه )كاليفورنيا( 
االميركي��ة الدولية للتنس.وفاز روديك بصعوبة على االميركي س��ام 
كيري الس��ابع 2-6 و7-6 )7-5( و7-6 )7-4(، في مباراة عجز فيها عن 

كسر ارسال مواطنه.
بق����ي الفنلندي ميك����و هيرفونن في الصدارة بعد انتهاء منافس����ات 
اليوم الثالث في رالي السويد، اجلولة االولى من بطولة العالم 

للراليات.
تنحى البرتغالي مانويل جوزيه عن منصب املدير الفني للمنتخب األنغولي 
مرجعا ذلك إلى أسباب شخصية، وجاء تخلي جوزيه عن منصب املدير 
الفن��ي للمنتخب األنغولي في أعقاب خ��روج الفريق من دور الثمانية 

لكأس األمم األفريقية إثر هزميته 1-0 أمام غانا.

رونالدو يقود »الملكي« النتصار على خيريز.. وڤالنسيا يتعثر أمام خيخون
روما »يصرع« باليرمو برباعية تعيده إلى المركز الثاني وبايرن ميونيخ »دكّ« دورتموند بثالثية

ميونيخ جام غضبه على الضيوف 
الثاني بعد  الهدف  فاضاف روبن 
متريرة من الفرنسي فرانك ريبيري 
)50(، وقضى ماريو غوميز على اي 
امل للفريق الزائر بالتعديل بعدما 
سجل الهدف الثالث اثر متريرة من 

ريبيري ايضا. 

فرنسا

كسب مرسيليا وصيف البطل 
الرهان وتغلب على مضيفه موناكو 
2-1 في افتت����اح املرحلة الرابعة 
والعشرين من الدوري الفرنسي. 
وارتقى مرسيليا الذي ميلك مباراة 
مؤجلة الى املركز اخلامس برصيد 
42 نقطة، فيما تراجع موناكو الى 
املركز السادس بعد ان وقف رصيده 
عند 39 نقطة. وعزز ليل موقعه في 
املركز الثالث بفوزه على بولونيي 
3-1. ليرتفع رصيد الفائز الى 44 
نقطة. وحقق مونبلييه االهم بعد ان 
فاز بصعوبة على ضيفه غرونوبل 
1-0. و حقق ليون فوزا هزيال على 
ضيفه لنس 1-0. وفاز ڤالنسيان 
على ضيفه نيس 2-1. وتابع باريس 
س����ان جرمان نتائجه املتواضعة 
وتعادل سلبا مع مضيفه نانسي، 

وتعادل مع مضيفه لومان 0-0.

اعادها برأسه الى الشباك )16(.
واضاف جانباول����و باتزيني 
الهدف الثاني بضربة رأس ايضا 
بعد متريرة من السويسري ريتو 
تسيغلر )40(. ورفع سمبدوريا 
رصيده الى 39 نقطة وصار رابعا 

مؤقتا بفارق نقطة واحدة.

ألمانيا

تغلب بايرن ميونيخ وصيف 
البط����ل عل����ى ضيفه بوروس����يا 
دورمتوند 3-1 في املرحلة الثانية 
والعش����رين من الدوري االملاني. 
ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 
48 نقطة متاخرا بفارق هدف واحد 
على باير ليفركوزن. وفوجئ بايرن 
ميونيخ بهدف مبكر حمل توقيع 
املصري محمد زيدان من متابعة 
لكرة نفذت من ركلة حرة ووضعها 
على ميني احلارس يورغ بوت )5(. 
ولم يط����ل انتظار بايرن ميونيخ 
كثيرا، وادرك التعادل عبر الهولندي 
مارك فان بومل الذي تلقى خارج 
املنطقة كرة نفذها مواطنه اريني 
روبن من ركلة ركنية اطلقها االول 
قذيفة ال ترد عجز احلارس مارك 

تسيغلر عن التصدي لها )21(.
وفي الشوط الثاني، صب بايرن 

واعاد النرويجي يون ارنه ريزه 
الفارق الى سابق عهده بتسجيله 
الهدف الرابع الصحاب االرض بعد 
عرضية من اجلهة اليسرى ارسلها 
بيتزرو الى اجلهة اليسرى فمرت 
الى  من جميع املدافعني ووصلت 
ريزه الذي اطلقها قوية في سقف 

الشبكة )83(.
اكرم  وف����ي مب����اراة ثاني����ة، 
سمبدوريا وفادة ضيفه فيورنتينا 
وهزمه بهدفني نظيفني في الشوط 
االول افتتحهما فرانكو سيميولي 
بعدما اصابت رأسية زميله نيكوال 
بوتزي العارضة فارتدت الكرة اليه 

العب واحلارس وارسل الكرة بكعبه 
وظهره الى املرمى فارتدت من اقدام 
املدافعني اعادها خلفية الى زميله 
البرازيلي جوليو باتيس����تا غير 
املراقب فاطلقها من مسافة قريبة 
في الشباك )53(. وانفتحت شهية 
العبي روما، واضاف بريغي الهدف 
الثاني الشخصي والثالث لفريقه 
بتسديدة من داخل املنطقة )62( قبل 
ان حتتسب ركلة جزاء للضيوف 
اثر خطأ ارتكبه رودريغه تاديي 
ضد االرجنتيني خافيير باستوري 
نفذها فابر يتسيوميكولي بنجاح 

مقلصا الفارق )80(.

الى هدف السبق بعد ركنية نفذها 
قائده فرانشيسكو توتي وتابعها 
الزاوية  ماتيو بريغي بيمناه في 

اليسرى االرضية )33(.
ورجحت كفة باليرمو في الدقائق 
العشر االخيرة من الشوط االول 
وس����دد العبوه عدة كرات خطرة 
مر بعضها بجوار املرمى وسيطر 
احلارس البرازيلي جوليو سيرجيو 
على البعض االخر حارما الضيوف 
من تعدي����ل النتيجة في اكثر من 
مناسبة. وفي الشوط الثاني، عزز 
روما تقدمه بالهدف الثاني بعد ان 
دخل بريغي املنطقة وحاور اكثر من 

املركز التاس����ع بفارق اربع نقاط 
عن بلباو السابع.

 إيطاليا 

ف����وزا كبيرا على  حقق روما 
ضيف����ه باليرمو 4-1 فاس����تعاد 
املركز الثاني على الئحة الترتيب 
في املرحلة الرابعة والعشرين من 

الدوري االيطالي.
 وكان روما االفضل انتش����ارا 
وحتكما باملجريات في بداية اللقاء 
قبل ان تتعادل الكفتان هجوما لكن 
فرص فريق العاصمة كانت اوضح 
واخطر واستطاع ترجمة احداها 

)69(. ومرر رونالدو كرة عرضية 
الى كاكا داخل املنطقة في اجلهة 
اليمنى فحاصره احلارس رينان 
اعادها على الفور الى رونالدو الذي 
تابعها بيسراه في املرمى اخلالي 
)71( رافعا رصي����ده الى 11 هدفا. 
ورفع ريال مدريد رصيده الى 53 
نقطة وبات على بعد نقطتني من 
برشلونة املتصدر وحامل اللقب.

وفي اللقاء الثاني، وجد ڤالنسيا 
نفسه متخلفا بهدف مبكر سجله 
دييغو كاسترو خيمينيز من كرة 
وصلته في اجلهة اليسرى بتمريرة 

من البرتو ريفيرا )5(.
وانتظر ڤالنسيا حتى الدقيقة 
76 الدراك التعادل عبر خوان ماتا 
الذي تلقى كرة في العمق من ايفر 
بانيغا فموه وراوغ وارسلها الى 

الشباك.
ورفع ڤالنسيا رصيده الى 43 
نقط����ة وهو ليس مه����ددا بفقدان 
املركز الثالث اذ يبتعد 6 نقاط عن 
ماي����وركا الرابع الذي يحل ضيفا 
عل����ى تينيريفي اليوم االثنني في 
ختام املرحلة. وتغلب ڤياريال على 
اتلتيك بلباو 2-1 في مباراة صاخبة 
رفعت فيها البطاقة احلمراء ثالث 
مرات. وبفوزه صعد ڤياريال الى 

حقق ريال مدريد فوزا متأخرا 
على مضيفه خيريز 3-0، واكتفى 
ڤالنسيا بنقطة واحدة من تعادله 
مع مضيفه س����بورتينغ خيخون 
1-1 ف����ي افتتاح املرحل����ة الثانية 
الدوري االسباني  والعشرين من 

لكرة القدم.
في املباراة االولى، جارى خيريز 
صاحب املركز االخير ضيفه ريال 
مدري����د الثاني ووصي����ف البطل 
الذي ن����زل بكامل جنومه، في كل 
شيء طوال الشوط االول فانتهى 
سلبيا، لكن الفريق الزائر بدا في 
الثاني اكثر تصميما على حتقيق 
الفوز ومتكن من افتتاح التسجيل 
بعد متريرة االرجنتيني غونزالو 
هيغواين من وس����ط امليدان الى 
الف����ارو اربيلوا في اجلهة اليمنى 
دخل بها املنطقة واطلقها بقوة في 

الشباك )64(.
وترك هيغواين بعد 3 دقائق 
ل����راوول غونزاليز )67(،  مكانه 
البرتغال����ي  وانفتح����ت ش����هية 
كريستيانو رونالدو على التسجيل 
فاضاف الهدف الثاني بعد متريرة 
عرضية من صانع االلعاب املميز 
البرازيلي ري����كاردو كاكا تابعها 
برأسه في اس����فل الزاوية اليمنى 

قال االحتاد االجنليزي لكرة القدم انه قبل استئناف جورج بواتينغ 
العب وس���ط هال س���يتي ضد قرار طرده في مباراة امام بالكبيرن 
روفرز بالدوري االجنليزي املمتاز وبالتالي مت الغاء عقوبة االيقاف 
ثالث مباريات. وكان الالعب الهولندي عوقب ببطاقة حمراء بسبب 
ما اعتبره احلكم استخدام املرفق في ضرب مورتن جامست بيدرسن 

في التحام على الكرة في الهواء اثناء مباراة الفريقني.

تعادل مانشستر سيتي مع ستوك سيتي بهدف لشون 
راي���ت فيليبس )11( مقابل هدف للجامايكي ريكاردو 
فولر )57(، في دور ال� 16 من مس���ابقة كأس اجنلترا 

لكرة القدم وستعاد املباراة على ملعب ستوك.

قبول استئناف بواتينغ تعادل مانشستر سيتي
مع ستوك في كأس إنجلترا

الـ »NBA« مهدد
بخسارة 400 مليون دوالر 

هذا الموسم
كشف رئيس رابطة الدوري االميركي للمحترفني في 
كرة الس���لة ديڤيد شتيرن انه يتوقع خسارة الدوري 
هذا املوسم مبلغ 400 مليون دوالر، وذلك بعد اخلسائر 

الكبيرة التي تكبدها خالل فترة عقد العمل احلالي.
وكشف شتيرن عن األرقام على هامش نهاية أسبوع 
»كل النجوم« املقام ف���ي مدينة داالس االميركية، كي 
تدرك نقابة الالعبني سبب »التغييرات املعبرة« التي 
تطلبها الرابطة خالل االتف���اق املقبل حول العالقات 
العمالية في الدوري، كي تصبح نافذة ابتداء من يوليو 
2011 تاريخ انتهاء العقد احلالي. وتس���ري اش���اعات 
منذ ايام قليلة عن احتمال نش���وب نزاع عمل املوسم 
املقبل، الن املفاوضات بني املالكني والالعبني ال تتقدم 
البتة. هذا ومت رفض اقت���راح حل قدمته الرابطة من 

قبل نقابة الالعبني.


