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بيكام يرفض عرضًا للعب في أسترالياالرياضية
تالشى احتمال انتقال جنم كرة القدم االجنليزية ديڤيد بيكام الى املالعب االسترالية بعد ان رفض االخير 
عرض احد االندية بسبب املسافة البعيدة جدا عن ادارة اعماله. وارتفعت االخبار املتعلقة بانتقال بيكام الى 
استراليا بعد انتهاء عقده مع لوس اجنيليس غاالكسي االميركي مطلع الشهر اجلاري، وبعد ان كشف االحتاد 
االسترالي عن رغبته في ذلك. وابدى عدد من االندية االسترالية اهتمامها بضم بيكام، ومنها نادي بيرث غلوري 
الذي عرض على النجم االجنليزي نحو مليوني دوالر نظير اللعب في صفوفه عشر مباريات. والتقى رئيس 
النادي االسترالي توني سايغ بيكام في لندن هذا االسبوع، حيث قال االخير ملوقع االحتاد االسترالي للعبة على 
شبكة االنترنت »حصلت على فرصة للتحدث مع ديڤيد، وبالطبع سألته عن امكانية املجيء الى استراليا«.

مان سيتي يكتسح نيوكاسل بثالثية .. ويوڤنتوس يصطدم بأتالنتا.. وميالن يواجه بيسكارا.. وقمة بني سان جرمان وليون

هدف برشلونة إزاحة أتلتيكو من طريقه.. و»امللكي« لتخطي عقبة إسبانيول

اغويرو )10( وغارسيا فرنانديز 
)39( ويحيى توريه )78(، بينما 
سجل هدف نيوكاسل دميبابا )51(. 
ورفع مان سيتي رصيده الى )36 
نقطة( في املركز الثاني بينما جتمد 
رصيد نيوكاسل عند )17 نقطة( 

في املركز الرابع عشر.
ويلتقي اليوم توتنهام هوتسبر 
مع سوانس����ي س����يتي، ووست 
بروميتش البيون مع وست هام 

يونايتد.

المانيا

تعادل بايرن ميونيخ املتصدر 
ووصيف البطل مع ضيفه بوروسيا 
مونشنغالدباخ 1-1 اول من امس 
في افتتاح املرحلة السابعة عشرة 
االخيرة من ذهاب الدوري االملاني 
لكرة القدم الذي س����يتوقف حتى 
18 يناي����ر.  وص����ار رصيد بايرن 
ميوني����خ 42 نقط����ة مقاب����ل 25 
لبوروس����يا مونشنغالدباخ الذي 
صار سادس����ا مؤقت����ا. وتختتم 
املرحلة اليوم مبباراتي هوفنهامي 
مع بوروسيا دورمتوند، وڤيردر 

برمين مع نورمبرغ.

فرنسا

سيحاول باريس سان جرمان 
ان يضرب عصفورين بحجر واحد 
عندما يستضيف ليون اليوم على 
ملعب باريك دي برانس في لقاء 
قمة ضمن املرحلة اخلامسة عشرة 
من بطولة فرنسا. وفي املباريات 
االخرى، ونانس����ي م����ع بوردو، 

وسانت اتيان مع لوريان.
وفاز رين على ضيفه ڤالنسيان 
2-0 اول من امس في افتتاح املرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي. 
ورفع رين رصيد رين الى 29 نقطة 
وانتقل مؤقت����ا الى املركز الرابع، 
فيما وقف رصيد ڤالنس����يان عند 

26 نقطة في املركز الثامن.

ام����ا بالنس����بة لنابولي الذي 
يتخلف بفارق 5 نقاط عن يوڤنتوس 
ونقطة عن انتر، فس����يبحث عن 
التعويض والبقاء بالتالي في دائرة 
املنافسة عندما يستضيف بولونيا. 
بدوره، يسعى ميالن الى مواصلة 
صحوته وشق طريقه نحو مراكز 
الطليعة عندما يستضيف بيسكارا 
الذي يقبع في املركز الثامن عشر. 
ويلتقي اليوم ايضا روما اخلامس 
مع مضيفه كييڤ����و، وفيورنتينا 
السادس مع س����يينا، وبارما مع 
كالياري، وجن����وى مع تورينو، 

وكاتانيا مع سمبدوريا.

إنجلترا

فاز مان سيتي على نيوكاسل 
3 � 1 في افتتاح املرحلة الس����ابعة 
الدوري االجنليزي،  عش����رة من 
وسجل أهداف السيتي سيرجيو 

جديدة الى رصيده حني يستضيف 
اتاالنتا اليوم في املرحلة السادسة 
عش����رة، على ملعب »يوڤنتوس 
ارينا«، يخوض يوڤنتوس مباراته 
االولى هذا املوسم في الدوري على 
ملعبه بقيادة مدربه انتونيو كونتي 
الذي س����جل عودته ال����ى مقاعد 
احتياط »السيدة العجوز« االحد 
املاضي ض����د باليرمو )1-0( بعد 
انتهاء فترة ايقافه بس����بب ورود 
اس����مه في فضيحة املراهنة على 
املباريات »كالتشوسكوميسي«. 
وتبدو النقاط الثالث في متناول 
يوڤنتوس امام اتاالنتا العاشر ألنه 
لم يهدر سوى 5 نقاط بني جمهوره 
هذا املوسم بسقوطه امام انتر ميالن 
)1-3( وتعادله مع التسيو )0-0(، 
كما ان����ه خرج فائزا من املباريات 
التسع االخيرة التي جمعته باتاالنتا 

في الدوري.

ام����ام اتلتيك����و ألن الف����وز بهذه 
املباراة سيفتح الطريق امام فريقه 
للتخلص من ابرز منافسيه على 
اللقب، لكن العب الوسط تشافي 
هرنانديز رف����ض مقولة ان ريال 
اصبح خارج دائرة الصراع واعتبر 
ان قطبي العاصمة هما منافسان 

جديان لفريقه.
بدوره، يسعى ريال الى احملافظة 
على امل منافس����ة برشلونة على 
اللقب عندما يس����تضيف النادي 
الكاتالوني اآلخر اسبانيول على 
ملعبه »سانتياغو برنابيو« اليوم 
ايض����ا. ويلتقي اليوم ايضا ريال 
سرقسطة مع ليڤانتي، وڤالنسيا 

مع رايو ڤاليكانو.

إيطاليا

تب����دو الفرصة س����انحة امام 
يوڤنت����وس الضافة ث����الث نقاط 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا )املرحلة الثالثة عشرة(

أبوظبي الرياضية 4:30HD3توتنهام � سوانسي
أبوظبي الرياضية 7HD3وست بروميتش � وست هام

إسبانيا )املرحلة السادسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +22ريال سرقسطة � ليڤانتي
اجلزيرة الرياضية +72ڤالنسيا � رايو ڤاليكانو
اجلزيرة الرياضية +92ريال مدريد � إسبانيول

اجلزيرة الرياضية +112برشلونة � أتلتيكو مدريد
إيطاليا )املرحلة السابعة عشرة(

اجلزيرة الرياضية +2:301فيورنتينا � سيينا
اجلزيرة الرياضية +55ميالن � بيسكارا

اجلزيرة الرياضية +51يوڤنتوس � أتالنتا
اجلزيرة الرياضية +57كييڤو � روما

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

دبي الرياضية 5:302هوفنهامي � بوروسيا دورمتوند
دبي الرياضية 7:302ڤيردر برمين � نورمبرغ

فرنسا )املرحلة الثامنة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +44نانسي � بوردو

اجلزيرة الرياضية +74سانت إتيان � لوريان
اجلزيرة الرياضية +114باريس سان جرمان � ليون

يس���عى تشلسي االجنليزي 
الى احراز لقب بطل كأس العالم 
لالندي���ة في كرة الق���دم للمرة 
االولى في تاريخه عندما يلتقي 
كورينثيانز البرازيلي اليوم في 
املباراة النهائية على ستاد مدينة 
يوكوهاما اليابانية. وكان تشلسي 
تغلب على مونتيري املكسيكي 
3-1، في حني ف���از كورينثيانز 
على االهلي املصري 1-0 في الدور 
نصف النهائي. ويلتقي االهلي مع 
مونتيري في مباراة على املركز 

الثالث اليوم ايضا.
يشارك تشلسي في البطولة 
للمرة االولى بعدما حقق املوسم 
امل���درب املؤقت  املاضي بقيادة 
حينها االيطالي روبرتو دي ماتيو 
حلم الفوز بدوري ابطال اوروبا.
لكن الفري���ق االجنليزي بقيادة 
املدرب االسباني رافايل بينيتيز 
الذي خلف دي ماتيو املقال مير 
بفترة صعبة هذا املوسم ويعاني 
ايضا في الدوري احمللي. وبات 
تشلسي اول فريق يحرز دوري 
ابطال اوروبا ثم يخرج من دور 
املجموعات في املوس���م التالي.
ويتطل���ع بينيتيز الى ان تكون 
العال���م بداية اس���تعادة  كأس 
تشلس���ي توازنه حيث سيركز 
على منافس���ات الدوري احمللي 

امال في اللحاق بالصدارة.

في املقابل، يسعى كورينثيانز 
الى الظفر بلقب البطولة للمرة 

بنس���خاتها الثالث االولى فرق 
برازيلية هي كورينثيانز وساو 
باولو وانترناسيونال اعوام 2000 
و2005 و2006، قب���ل ان تنتقل 
الفرق االوروبية  الى  السيطرة 
عب���ر ميالن االيطال���ي )2007( 
ومان يونايتد )2008( وبرشلونة 
 )2010( وانترمي���الن   )2009(

وبرشلونة مجددا )2012(.
 وفي املباراة الثانية، يسعى 
االهلي املصري بطل افريقيا الى 
احراز املركز الثالث على حساب 
مونتيري في مشاركته الرابعة في 
مونديال االندية وهو رقم قياسي 
يتقاسمه مع اوكالند النيوزيلندي 
)حل سادسا عامي 2005 و2008(، 
ووصل الى دور االربعة في 2006 
قبل ان يخسر امام انترناسيونال 
البرازيلي )1-2( ويحرز املركز 
الثالث على حساب كلوب اميركا 

املكسيكي )1-2(.
وكان االهلي فاز في مباراته 
االول���ى عل���ى سانفريتش���ي 
هيروش���يما بط���ل اليابان 1-2 
بفض���ل ه���دف جنم���ه الدولي 
الذي  ابوتريكة  املخضرم محمد 
اصبح افض���ل هداف في تاريخ 
البطول���ة القارية مش���اركة مع 
جنم برشلونة االسباني الدولي 
االرجنتين���ي ليونيل ميس���ي 

والبرازيلي دنيلسون.

الثانية بعدما نال لقب البطولة 
االولى على ارض���ه عام 2000. 
وسيكون لقب البطولة احلالية 
مس���ك ختام س���نتني مذهلتني 
لكورينثيانز ش���هدتا تتويجه 
الدوري احمللي عام 2011  بلقبي 

وكأس ليبرتادوريس هذا العام. 
اندي���ة اوروبا على  وتتف���وق 
نظيرتها االميركي���ة اجلنوبية 
بخمس���ة القاب مقابل ثالثة في 
البطولة بنظامها اجلديد اعتبارا 
م���ن ع���ام 2000، حي���ث فازت 

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
اجلزيرة الرياضية +10:308األهلي � مونتيري )حتديد الثالث والرابع(

اجلزيرة الرياضية +1:308كورينثينانز � تشلسي )نهائي(

سيكون برشلونة أمام فرصة 
إزاحة مالحقة اتلتيكو مدريد من 
طريقه عندما يستقبله اليوم على 
ملعبه »كامب نو« في قمة املرحلة 
السادسة عشرة من الدوري االسباني 
لكرة القدم. وستكون املواجهة مع 
اتلتيكو مدريد مصيرية لبرشلونة 
ألن خروجه منها بالنقاط الثالث 
سيجعله يخطو خطوة كبيرة نحو 
استعادة اللقب، خصوصا ان قطب 
العاصمة اآلخر ريال مدريد يتخلف 
عن الن����ادي الكاتالوني بفارق 11 
نقطة، واصبحت مهمة احتفاظه 
باللقب صعبة جدا في ظل العروض 
الرائعة الت����ي يقدمها »بلوغرانا« 
والنجم االرجنتيني ليونيل ميسي. 
ويتقدم برشلونة، الساعي الى فوزه 
التاسع على التوالي واخلامس عشر 
في 16 مباراة، بفارق 5 نقاط عن 
املدرب االرجنتيني دييغو  فريق 
س����يميوني م����ا يعن����ي ان فوزه 
سيوسع هذا الفارق الى 8 نقاط.

ولن تكون مهمة رجال املدرب 
تيتو ڤيالنوڤا سهلة امام »لوس 
روخيبالنك����وس« الذين يقدمون 
موس����مهم االفضل منذ تتويجهم 
باللقب للمرة االخيرة عام 1996، 
اذ لم يخسروا س����وى مرتني في 
الدوري هذا املوسم امام ڤالنسيا 
)0-2( وجاره����م ري����ال )2-0 
ايضا( وذلك بفضل تألق جنمهم 
الكولومب����ي راداميل فالكاو الذي 
سجل االسبوع املاضي خماسية 
في مرمى ديبورتيڤو الكورونا )6-
0(، رافعا رصيده الى 16 هدفا في 
»الليغا« حتى اآلن في املركز الثاني 
خلف ميسي الذي ميلك 23 هدفا. 
ومن املتوقع ان يعود فالكاو الى 
صفوف اتلتيكو في موقعة اليوم 
بعد ان غاب عن لقاء االربعاء ضد 
خيتافي )3-0( في ذهاب الدور ثمن 

النهائي بسبب شد عضلي.
وستكون مباراة اليوم مميزة 
ألنها س����تضع فالكاو في مواجهة 
ميس����ي، ومن املؤكد ان ميس����ي 
سيس����عى جاهدا ملواصلة تألقه 

الصراع يتجدد بني برشلونة وأتلتيكو مدريد وسباق الهدافني بني ميسي وفالكاو

)أ.ف.پ( فرحة سيرجيو اوغويرو بهدف مان سيتي في مرمى نيوكاسل  

جوزيف بالتر

)أ.ف.پ( مهاجم تشلسي خوان ماتا قاد فريقه للفوز على مونتيريجنم األهلي وليد سليمان تألق أمام كورينثيانز  

األهلي يصارع مونتيري لتكرار إجنازه والفوز باملركز الثالث

لقب أول لتشلسي أم ثاٍن لكورينثيانز في نهائي كأس العالم لألندية؟

رونالدو يصل إلى نهاية برنامجه 
الغذائي ويكشف عن وزنه اجلديد

بالتر يحذر البرازيل من العنف
في املالعب.. ويشيد بالتكنولوجيا

97 مليون جنيه إسترليني 
خسائر مان سيتي

موسكو حتتضن افتتاح ونهائي 
مونديال 2018

أعلن نادي مان سيتي اإلجنليزي لكرة القدم عن خسائره 
املالية الس���نوية والتي بلغت 97.9 مليون جنيه استرليني 
)158.2 ملي���ون دوالر( لتقل عن نصف خس���ائره في العام 
املاضي والتي بلغت 197.5 مليون جنيه اس���ترليني. ورغم 
ذلك، التزال خسائر مان سيتي هي رابع أكبر اخلسائر التي 
يسجلها أي ناد إجنليزي، لكن العائدات التي حققها النادي 
في العام املالي 2011/2012 بلغت رقما قياسيا في تاريخ النادي 
وهو 231.1 مليون جنيه استرليني مما يعد دليال على جناح 

النادي في تثبيت أقدامه بني أبرز األندية األوروبية.

اكد االحتاد الدولي لك���رة القدم )فيفا( في ختام اجتماع 
جلنته التنفيذية ان ملعب لوجني في موس���كو سيحتضن 
املباراتني االفتتاحية والنهائية ملونديال 2018. واوضح فيفا 
ان املباراتني االفتتاحي���ة والنهائية واحدى مباراتي نصف 
النهائي ستقام على ملعب لوجني، فيما تقام مباراة نصف 
النهائي الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ. وشيد ملعب 
لوجني عام 1956 بسعة 78 الف مقعد، وستتم اعادة تأهيله 
او هدمه واعادة بنائه م���ن جديد بعد بطولة العالم اللعاب 

القوى في اغسطس 2013.

حذر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويسري 
جوزيف بالتر منظمي نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 
2014 من العنف بعد االحداث التي رافقت مباراة ساو باولو 
البرازيلي وضيفه تيغري االرجنتيني في نهائي كأس اميركا 
اجلنوبية وأدت الى انس���حاب االخي���ر. فقد رفض تيغري 
دخول ارض امللعب الكمال الش���وط الثاني من املباراة، ثم 
ادعى الحقا ان رجاال من الشرطة دخلوا بسالحهم الى غرفة 
املالبس اخلاصة به واعتدوا على الالعبني بالهراوات وهددوا 
حارس املرمى مبس���دس. وقال بالتر في مؤمتر صحافي في 
طوكيو على هام���ش كأس العالم لالندية »مثل هذا احلادث 
يش���كل انذارا ملنظمي كأس العال���م«، مضيفا »انه انذار الى 
جميع املنظمني بشأن ما ميكن ان يحصل«، واوضح رئيس 
الفيفا »كرة القدم ليست مصدر عنف، فأصل العنف موجود 
في مجتمعنا، وميكننا العودة الى تاريخ االنسانية وسنرى 

ان العنف كان موجودا قبل كرة القدم«.
من جانب آخر، اعتب���ر بالتر ان تكنولوجيا خط املرمى 
تعمل جيدا وان احلكام س���عداء بوجودها، مش���يرا الى ان 
النظامني اللذين يطبقان في كأس العالم لالندية في طوكيو 
دخال في املرحلة احلاس���مة.وقال بالتر »حتى االن، ميكننا 

القول ان هذه التكنولوجيا تعمل جيدا«.

تعادل بايرن 
ميونيخ وبوروسيا 

مونشنغالدباخ

بعد ثالثة ش����هور اعتم����د فيها عل����ى الطعام الصحي 
والتدريبات البدنية والعناية الطبية، اقترب جنم كرة القدم 
البرازيلي الس����ابق رونالدو من خط النهاية في برنامجه 
املكثف إلنق����اص وزنه والذي يعرض خ����الل أحد برامج 
التلفزي����ون البرازيلي. وجنح رونال����دو في إنقاص وزنه 

بشكل ملحوظ حسبما أوضحت 
التي نشرتها صحيفة  الصور 
البرازيلية. ورغم  »إكس����ترا« 
ذلك، س����يكون عل����ى رونالدو 
اإلجابة على سؤال مازال يشغل 
ذهن الكثيرين وهو »إلى متى 
سيحافظ على وزنه اجليد؟«.
وينتظ����ر أن يجي����ب رونالدو 
على هذا الس����ؤال خالل حلقة 
البرنامج التلفزيوني املقرر بثها 
اليوم علما بأن وزنه في بداية 
بث البرنامج في نهاية سبتمبر 
املاضي بل����غ 118.4 كيلوغراما. 

وكان الهدف من البرنامج الغذائي هو إنقاص وزن رونالدو 
إلى 104 كلغ.

رونالدو


