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 أنهى النجم البرازيلي رونالدينيو عقده مع 
ميالن االيطالي متهيدا للعودة الى دوري بالده 
للدفاع عن ألوان احد األندية احمللية قد يكون 
فريقه السابق غرمييو او فالمنغو او بامليراس، 
وذلك بحسب وسائل االعالم البرازيلية. ومن 
املرجح جدا ان تكون وجهة رونالدينيو (٣٠ 
عاما) املقبلة فريقه السابق غرمييو النه كان 
من املتوقع ان يحسم عودته الى الفريق الذي 
بدأ فيه مشـــواره االحترافي عـــام ١٩٩٨، منذ 
يومني لكن يبدو ان ميالن لم يكن راضيا عن 
الناحيـــة املادية للصفقة ما دفع نائب رئيس 
النادي ادريانو غالياني للســـفر الى ريو من 
اجل التفاوض مع مدير اعمـــال رونالدينيو 
وشقيقه روبرتو دي اسيس واملسؤولني في 
غرمييو. وقال رونالدينيو في مؤمتر صحافي 
عقده بحضـــور غالياني في ريو دي جانيرو 
«لقد وقعنـــا على اتفاق مع ميالن واليوم أنا 

حر ملواصلة حياتي هنا في البرازيل».
  وبدوره اعتـــرف غالياني انه ومن «حيث 
املبدأ» وافق ميالن على طلب رونالدينيو باللعب 
خـــارج ايطاليا، لكنه أضـــاف «أريد ان أكون 
واضحا بان ميالن لم ينه عقده مع رونالدينيو، 
رونالدينيو توصل الى اتفاق تام مع ميالن، 

سنرى ما هو القرار األفضل بالنسبة له».
  ويســـعى رونالدينيو إلى املنافســـة على 
حتقيق «انتصـــارات وألقاب» وتقدمي أوراقه 

كأحد الالعبني املرشحني لالنضمام إلى منتخب 
السامبا الذي يستضيف على أرضه مونديال 
٢٠١٤ بيـــد أن النادي املقبـــل لصانع األلعاب 
املخضرم (٣٠ عاما) اليزال ميثل لغزا سيتم 
الكشـــف عنه «الثالثاء أو األربعاء املقبلني»، 
وفقا لشـــقيق الالعب ووكيل أعماله روبرتو 
أسيس، بعد إمتام االتفاق بني الالعب وميالن 
والنادي الذي سينضم إليه. وتتابع البرازيل 
كلها مستقبل رونالدينيو. فقد أعرب مسؤولو 

نادي غرمييو الذي بدأ فيه الالعب مشواره، 
عن تيقنهم من ضمه، بل ووصل األمر بهم إلى 
اإلعداد حلفل الســـتقباله يتم خالله نقله إلى 
ملعب «بيرا ريـــو» على منت مروحية. بيد أن 
تصريحات ثقة شبيهة قد خرجت من إدارتي 
بامليـــراس وفالمنغو، بينمـــا أعلن أندريس 
سانشيز رئيس نادي كورينثيانز أن أفضل 
العبي العالم مرتـــني من قبل االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) مـــدرج في قائمة الالعبني 

الذين يرغب فريقه في االستعانة بخدماتهم 
للموسم اجلديد. 

  وقـــال رونالدينيو: «األمـــر الوحيد الذي 
ميكنني قوله إلى أولئك الذين يقفون باخلارج 
هو أنني ممنت لهم كثيرا بســـبب هذا احلب»، 
رافضا اإلدالء بأي إشـــارة حول النادي الذي 
يفضل االنتقال إليه «لدي أصدقاء كثيرون في 
األندية الثالثة، من الصعب اتخاذ قرار. كلها 

فرق تتمتع مبدربني كبار والعبني جنوم». 

 رونالدينيو ينهي عقده مع ميالن
 عالمية  متفرقات   ٣ أندية برازيلية للتعاقد معه.. وعودته إلى بالده بهدف خوض مونديال ٢٠١٤

   أكد املسؤولون عن تنظيم 
املباراة الودية املقررة بني منتخبي 
األرجنتني والبرتغــــال لكرة القدم 
في التاســــع من فبرايــــر املقبل أن 
املباراة ســــتقام في مدينة جنيڤ 
السويســــرية وليس على ســــتاد 
البريطانية  «اإلمارات» بالعاصمة 

لندن مثلما كان مرجحا من قبل.
ــرج النجم املخضرم أرييل     خ
أورتيغا من حسابات مدربه في نادي 
ريفر بليت األرجنتيني خوان خوسيه 
لوبيز، بعد أن غاب الالعب مجددا عن 
ــات الفريق.وقال أورتيجا لدى  تدريب
ــب «مونومينتال»:  ــن ملع خروجه م
ــأحتدث  «لقد طردوني من ريفر. س
مع (رئيس النادي دانييل) باساريلال 

لتسوية رحيلي».
العام لنادي  املدير  استبعد     
ڤولفسبورغ األملاني ديتر هونيس 
قيام النادي بإنفاق الكثير من األموال 
في صفقات التعاقد مع العبني جدد 
في الوقت الراهن رغم اقتراب إبرام 
الصفقة القياسية لبيع املهاجم إدين 

دزيكو.
    بلغ السويسري روجيه فيدرر 
املصنف ثانيا الدور نصف النهائي من 
ــة الدولية للتنس البالغة  دورة الدوح
جوائزها ١٫٠٢٤ مليون دوالر بفوزه على 
الصربي فيكتور ترويسكي السادس 

٦-٢ و٦-٢.

   رمبا حتول النجمة الروسية 
ماريا شارابوفا تركيزها اآلن على 
طلــــب بطاقة دعــــوة (وايلد كارد) 
للمشــــاركة في بطولــــة ميديبنك 
الدولية للتنس في سيدني بعدما 
انتهت استعداداتها احلالية لبطولة 
أســــتراليا املفتوحة على نحو غير 
متوقع بهزميتها أمام املجرية جريتا 
أرن في دور الثمانية من بطولة «آيه 

إس بي كالسيك» النيوزيلندية.
ــة كأس  ــو بطول ــن منظم    أعل
ــس املختلطة أن  ــان لفرق التن هومب
ــة الصربية أنا إيفانوفيتش لن  الالعب
ــتطيع خوض النهائي على كأس  تس
البطولة لتدفع بذلك الفريق البلجيكي 

إلى النهائي بدال من صربيا.
   احرز الفرنســــي ســــتيفان 
بيترهانســــل (بي ام دبليو)املركز 
االول فــــي املرحلة اخلامســــة من 
رالي دكار الدولي والتي امتدت من 
كاالما الى ايكويكي (شمال تشيلي)، 
متقدما على القطري ناصر العطية 
(فولكسفاغن) وصيف بطل النسخة 

املاضية.
ــت فريقه  ــن دوران ــاد كيف    ق
ــيتي ثاندر للفوز على  اوكالهوما س
داالس مافريكس في عقر داره ٩٩-٩٥ 
ــجيله ٢٨ نقطة ضمن منافسات  بتس
الدوري االميركي للمحترفني في كرة 

السلة. 

 غوارديوال سعيد بالتأهل الصعب 

 باالك يسجل عودته إلى المالعب

 ملقة يوّجه ناظريه إلى بونانوتي

 أكد املدير الفني لبرشلونة جوسيب غوارديوال على أهمية جناح 
فريقه في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس ملك اســـبانيا 
على حســـاب مضيفه أتلتيك بلباو، رغم أن مشجعي بلباو قدموا 
كل ما لديهم ملساندة فريقهم. ويدرك غوارديوال بالفعل اللعب في 
ستاد «سان ماميس» امللقب باسم «كاتدرائية كرة القدم»، منذ أن 

كان العبا، ووصف املباراة بأنها مباراة من طراز عال. 
  وقـــال غوارديوال ان املباراة أمام بيلبـــاو ذكرته باملباراة أمام 
إسبانيول في ١٨ ديسمبر. وأوضح غوارديوال «كانت تشبه بشكل 
كبير املباراة في كورنيال، فقد شهدت نفس الندية ولكن األرضية 
كانت أســـوأ»، وأبدى سعادته بقدرة العبيه على التعامل مع مثل 

هذه املواقف. 

 سجل صانع األلعاب األملاني ميكايل باالك عودته الى املالعب 
اذ خـــاض اول مبـــاراة له منذ نحو ٤ أشـــهر وكانت ودية بني 
فريقه باير ليڤركوزن واوبرهاوزن من الدرجة الثانية (٢-١). 
وشارك باالك (٣٤ عاما) في الشوط الثاني بأكمله لكن دون ان 

يجهد نفسه كثيرا. 
  واملباراة هي األولى لباالك مع ليڤركوزن منذ ١١ سبتمبر امام 
هانوڤر ضمن املرحلة الرابعة من الدوري احمللي حيث أصيب 

بعد اصطدامه بالعب من الفريق املنافس. 
  وقـــد حرمت اصابة بـــاالك في كاحله االمين من املشـــاركة 
مع منتخب بالده مبونديـــال ٢٠١٠. ويخوض باير ليڤركوزن 
صاحـــب املركز الثاني في الدوري مباراتـــه املقبلة بعد انتهاء 
العطلة الشتوية امام بوروسيا دورمتوند املتصدر ضمن املرحلة 

الرابعة عشرة.
 

 قالت صحيفة «ماركا» االسبانية ان ملقة، أكثر األندية تعاقدا 
مع العبني جدد في الدوري االسباني خالل يناير اجلاري، قد وضع 
نصب عينيه اآلن التعاقد مع األرجنتيني دييجو بونانوتي العب 
ريفر بليت لضمه بشكل فوري. وقالت الصحيفة «بونانوتي هو 
الهدف التالي مللقة. النادي يود ضم املهاجم األرجنتيني املوهوب، 
الذي يقدر ثمنه بنحو عشـــرة مليارات يورو، إلى صفوفه من 
ريفر بليت». وبحسب الصحيفة املتخصصة في الرياضة، يرغب 
املهاجم في االنتقال إلى ملقة رغم عدم وجود أماكن خالية بالنادي 
ملزيد من الالعبني األجانب.وكان بونانوتي (٢٢ عاما) قد تعرض 
قبل نحو عام حلادث مروع أثناء قيادة ســـيارته، مما أسفر عن 

مصرع ثالثة من أصدقائه. 

 مان يونايتد يغرد منفرداً بالصدارة بعد سقوط منافسيه.. وبداية قوية إلنتر ميالن مع ليوناردو 

 برشلونة يخشى انتفاضة ديبورتيڤو ال كورونا.. و مفاجآت الكأس مستمرة

في الصدارة بالفوز على ستوك 
سيتي ٢ - ١ الثالثاء، حيث رفع 
رصيده إلى ٤٤ في املركز األول 
وتاله مانشستر سيتي برصيد ٤٢ 
نقطة وأرسنال برصيد ٤٠ نقطة 
ثم توتنهام وتشيلسي برصيد 
٣٦ و٣٥ نقطة على الترتيب. وفي 
الدور الثالث من مســـابقة كأس 
الفائز  اجنلترا يلعب ارســـنال 
باللقب ١٠ مرامتع ليدز يونايتد، 
فيما يلعـــب بولتون مع يورك، 
وفوالم مع بيتربورو، ووســـت 
هام مع بارنلي، واستون ڤيال مع 
شيفيلد يونايتد، وبولتون مع 
يورك، ونيوكاسل مع ستيفيندج، 
وبرمنغهام مع ميلوول، وبالكبول 
مع ساوثمبتون، وسندرالند مع 
نوتس كاونتـــي، وايڤرتون مع 
ســـكانثورب، وويغان مع هال. 
جتدر االشـــارة الى ان تشلسي 
احرز اللقب املوسم املاضي بفوزه 
على بورتســـموث فـــي املباراة 
النهائية بهدف ســـجله العاجي 

ديدييه دروغبا. 

الى ٢٦ نقطة.

  إنجلترا

  حالف احلظ فريق مان يونايتد 
ليغرد منفردا في صدارة الدوري 
اإلجنليزي حيـــث لم ينجح أي 
من منافســـيه في حتقيق الفوز 
في املرحلة الثانية والعشـــرين 
من املسابقة مساء اول من أمس 
وسقط أرسنال، صاحب املركز 
الثالث، في فخ التعادل السلبي 
أمام ضيفه مانشســـتر سيتي، 
صاحب املركز الثاني، كما خسر 
تشيلسي، صاحب املركز اخلامس، 
أمام مضيفه ولڤرهامبتون ٠ - ١ 
وخسر توتنهام، صاحب املركز 
إيڤرتون  أمام مضيفـــه  الرابع، 
٢ - ١. وفـــي مباريـــات أخرى 
جرت أمـــس تغلب ســـندرالند 
على مضيفه أستون ڤيال ١ - ٠ 
ونيوكاسل على وست هام ٥ - ٠ 
وبالكبيرن على ليڤربول ٣ - ١ 
وتعادل بولتون مع ويغان ١ - ١. 
وكان مان يونايتد قد عزز موقعه 

(٢ - ١)، ســــيصبح علــــى بعد 
مــــن معادلة  ثالثة انتصارات 
الرقم القياســــي من حيث عدد 
االنتصارات املتتالية واملسجل 
باسم غرميه ريال مدريد خالل 
موســــم ١٩٦٠ - ١٩٦١. وفــــي 
املباريات االخــــرى يلعب غدا 
ملقة مــــع اتلتيك بلباو، وريال 

سوسييداد مع اشبيلية.

  إيطاليا

  سجل انتر ميالن بداية جيدة 
البرازيلي  مع مدربه اجلديــــد 
الــــذي كان يخوض  ليوناردو 
مباراته االولى مع «نيراتزوري» 
بعد ان حل بدال من االســــباني 
رافايل بنيتيز، ورفع انتر املتوج 
الشهر املاضي بلقب بطل العالم 
لالندية والذي اكد تفوقه التام 
علــــى نابولي في «جوســــيبي 
مياتزا» اول من امس في املرحلة 
الدوري  مــــن  الثامنة عشــــرة 
االيطالــــي بفــــوزه عليه للمرة 
الثامنة علــــى التوالي رصيده 

النهائي االربعاء بفوز االول على 
مضيفـــه ملقـــة ٣ - ٠ (٥ - ٣ 
ذهابا) وتعادل الثاني مع مضيفه 
اتلتيك بلباو ١ - ١ (٠ - ٠ ذهابا) 
وفوز الثالث على ضيفه قرطبة 
من الدرجــــة الثانية ٣ - ١ بعد 
التمديد (الوقت االصلي ١ - ١، 
والذهاب بالنتيجة ذاتها). وفي 
املرحلة الثامنة عشرة من الدوري 
االسباني يخوض اليوم برشلونة 
املتصدر اختبارا سهال نسبيا امام 
مضيفه ديبورتيڤو الكورونا. 
فعلى ملعب «ريازور»، سيكون 
برشــــلونة مرشــــحا ملواصلة 
مسلســــل انتصاراته وحتقيق 
فوزه الثاني عشر على التوالي 
عندما يحــــل اليوم ضيفا على 
الثاني عشر. وفي  ديبورتيڤو 
حال خرج النــــادي الكاتالوني 
الذي سيستعيد خدمات جنمه 
االرجنتينــــي ليونيل ميســــي 
الذي عــــاد متأخــــرا من عطلة 
االعياد ولم يشارك في مباراة 
املرحلة الســــابقة امام ليڤانتي 

سوريانو (٨٦)، لم متنع رجال 
مورينيو الذي اشرك البرازيلي 
كاكا في الشوط الثاني بدال من 
الفرنسي كرمي بنزمية بعد عودته 
من االصابة، من مواصلة املشوار 
والتأهل الى ربع النهائي حيث 
انتظارهم مواجهة  ستكون في 
صعبة امام اجلار اتلتيكو مدريد 
وصيف بطل املوســـم املاضي 
الذي تخطى مضيفه اسبانيول 
بعدما تعادل معه بهدف سجله 
االرجنتيني سيرخيو اغويرو 
(٢٤)، مقابـــل هـــدف للويس 
فرنانديز (٩٠). وكانت مباراة 
الذهاب انتهت ملصلحة اتلتيكو 

مدريد ١ - ٠.
  وودع مايـــوركا وخيتافـــي 
املســـابقة بخســـارتهما امـــام 
ضيفيهما امليريا ٣ - ٤ وبيتيس 
اشـــبيلية من الدرجـــة الثانية 
١ - ٣ علـــى التوالـــي. وكانت 
فـــرق اشـــبيلية ـ حامل اللقب 
ـ وبرشـــلونة وديبورتيڤو ال 
كورونا حجزت بطاقتها الى ربع 

 عـــاد ڤياريـــال مـــن بعيد 
وانتزع بطاقة التأهل الى الدور 
ربع النهائي من مســـابقة كأس 
اسبانيا لكرة القدم بعدما حول 
تخلفـــه امام ضيفه ڤالنســـيا 
بهدفني نظيفـــني الى فوز مثير 
٤ - ٢ في اياب ثمن النهائي الذي 
شهد تلقي ريال مدريد هزميته 
الثانية بقيادة البرتغالي جوزيه 
مورينيو وجاءت على يد مضيفه 
ليڤانتـــي ٠ - ٢ دون ان مينعه 
ذلك من مواصلة مشواره وذلك 
لفوزه ذهابا ٨ - ٠. فعلى ملعب 
«سيوتات دي ڤالنسيا»، استفاد 
ليڤانتي من خوض ريال مدريد 
اللقاء بتشكيلة غاب عنها معظم 
امللكي  بالنادي  النجوم ليلحق 
هزميتـــه الثانية فقـــط بقيادة 
مورينيو بعد تلك التي تلقاها 
امام غرميه برشلونة (٠ - ٥) 
في «كالسيكو» الدوري احمللي، 
لكن هذه الهزميـــة التي جاءت 
بهدفني لفرانسيسكو شيسكو 
(٦٢ من ركلة جزاء) وسيرخيو 

(أ.ف.پ)  جنم ريال مدريد ريكاردو كاكا مير بالكرة من مدافع ليڤانتي هيكتور روداس  تدخل عنيف بني العب أرسنال روبن ڤان برسي والعب مانشستر سيتي «املقلوب» ڤيسنت كومباني 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 اسبانيا (المرحلة الثامنة عشرة) 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ٨  ملقة ـ اتلتيك بلباو 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ريال سوسييداد ـ اشبيلية 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ديبورتيفو الكورونا ـ برشلونة 

 كأس انجلترا (الدور الثالث) 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٣٫٤٥  ارسنال ـ ليدز يونايتد  

 ٤٫٣٠  ميلوول ـ برمنغهام سيتي 
 ٦  بالكبيرن ـ كوينز بارك  
 ٦  بولتون ـ يورك سيتي 

 ٦  فوالم ـ بيتربوروه 
 ٦  ساوثهامبتون ـ بالكبول 

 ٦  سندرالند ـ نوتس كاونتي 
 ٦  وست هام ـ بارنسلي 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٦  شيفيلد ـ استون ڤيال 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٦  سكونثورب ـ ايفرتون 
 اجلزيرة الرياضية +٣  ٨٫٣٠  ستيفينغ ـ نيوكاسل 

 رونالدينيو يتوسط نائب رئيس النادي ادريانو غالياني وشقيقه روبرتو أسيس خالل املؤمتر الصحافي        (رويترز)

 أعلن مــــدرب كولن األملاني فرانك شــــايفر ان املهاجم الدولي 
لوكاس بودولســــكي بات القائد اجلديــــد للفريق بدال من املدافع 
اللبناني يوسف محمد. وقال بودولسكي الذي عاد عام ٢٠٠٩ الى 
كولن بعد ثالثة مواســــم «عادية» مع بايرن ميونيخ: «انه شرف 
عظيم لي بان اصبح قائدا لكولن، انه حتد كبير». ويواجه كولن 
ازمة حقيقية منذ مطلع املوسم، ما أدى الى اقالة مدربه الكرواتي 

زفونيمير سولدو ثم مديره العام ميكايل ميير في نوفمبر.

 رفضت املغنية الشهيرة ڤيكتوريا زوجة الالعب ديڤيد بيكام املوافقة 
على االنتقال معه إلى اجنلترا في حال وافق نادي الالعب لوس أجنيليس 
غاالكســــي إعارته لتوتنهام االجنليزي ملدة ٣ أشــــهر. ووفقا ملا جاء في 
صحيفة «ديلي ميرور» فإن ڤيكتوريا ال ترغب في ترك معرض األزياء 
الذي متلكه وانتقال أوالدها من املدرســــة للذهاب إلى اجنلترا فقط ألن 
زوجها يريد اللعب هناك، ما يعني أن بيكام سيجلس في قصر اجنليزي 

بلندن لوحده ومن دون عائلته إذا متت الصفقة.

 عائلة بيكام ترفض القصر اإلنجليزي  وتصر على البقاء في أميركا بودولسكي قائداً لكولن بدالً من يوسف محمد 


