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نجم ميالن البرازيلي رونالدينيو مطالب 
بالنهوض والتحليق مجددا بالفوز )رويترز(

جتددت إصابة الكسندر باتو في العضلة اخللفية لساقه اليمنى 
خالل مباراة فريقه ضد نابولي وســــيبتعد عن املالعب لـ 3 أسابيع 
جديدة كما أعلن ناديه اللومباردي. وجاء في بيان أذاعه ميالن »خضع 
الكسندر باتو لفحص بالرنني املغناطيسي أثبت إصابته بالعضلة 
اخللفية، وسيخضع لفحوصات إضافية في االيام املقبلة«. ويشكل 
غياب باتو ضربة قوية آلمال فريقه في منافسة جاره انترميالن على 

اللقب االيطالي حيث يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.

حدد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جلسة 
حتقيق في الـ 15 من أبريل املقبل، لتحديد فشــــل 
االحتاد املصري للعبة من عدمه في تأمني سالمة 
املنتخب اجلزائري خــــالل تصفيات كأس العالم 
2010. وكانت حافلة املنتخب اجلزائري تعرضت 
الى اعتداء باحلجارة في الطريق بني املطار وفندق 
إقامته دقائق معدودة بعــــد وصوله القاهرة في 

نوفمبر املاضي، ما أدى الى إصابة 3 العبني، ففتح 
»فيفــــا« حتقيقا تأديبيا في حق االحتاد املصري. 
وستحدد اجللسة ما اذا كان االحتاد املصري اتخذ 
االجراءات املالئمة لتأمني سالمة البعثة اجلزائرية، 
وبحال مت التأكد من عدم توافرها، قد يغرم االحتاد 
املصري أو يضطر خلوض مباريات داخل أبواب 

موصدة أو في بلد محايد.

تجدد إصابة باتو التحقيق في أحداث مصر والجزائر 15 أبريل

عالمية متفرقات

أعلن االحتـــاد النيوزيلندي لكـــرة القدم امس 
أن منتخبه ســـيلتقي مع نظيره التشـــيلي وديا من 
دون جمهور في التاسع من يونيو املقبل في جنوب 
أفريقيا ضمن استعدادات الفريقني لبطولة كأس العالم 

.2010

أقيل املدير اإلداري للجنة املسؤولة عن ملف ميونيخ 
الستضافة دورة األلعاب األوملبية الشتوية عام 2018 بعد 

16 شهرا فقط من توليه املنصب.

أكـــد منظمو دورة األلعـــاب األوملبية املقبلة في 
لندن عـــام 2012 توفير عدد أكبر من تذاكر األوملبياد 

للمشجعني مقارنة بالعدد الذي كان مقررا سابقا.

قال ج��اك روغ رئيس اللجنة االوملبي��ة الدولية ان 
الهدف من اقامة دورة العاب الشباب هو اجتذاب الشبان 

واملراهقني الى عالم الرياضة.

أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم على موقعه 
الرسمي على شبكة اإلنترنت االستقالة املفاجئة ملديره 
التنفيـــذي ايان وامتور وذلك بعد أشـــهر قليلة على 
تسلمه منصبه. وقال رئيس االحتاد االجنليزي اللورد 
ديڤيد تريسمان ان احتاده قبل االستقالة بأسف كبير 
لكنه رفض اإلفصاح عن األسباب التي دعت وامتور 

الى االستقالة.

أعلن مصدر في عيادة اس��كوبار )50 كلم ش��مال 
بوينس ايرس( ان املهاجم الباراغوياني سالڤادور كاباناس 
الذي تلقى طلقا ناريا في رأس��ه خالل وجوده في إحدى 
حانات مكسيكو سيتي في 25 يناير املاضي سيتابع عالجه 

في األرجنتني.

قلب يوتا جاز تأخره أمام بوســـطن سلتيكس 
في الشـــوط األول الى فوز صريـــح 110 ـ 97 وحرمه 
مؤقتا من بلـــوغ األدوار النهائية »بالي أوف« ضمن 
دوري كرة الســـلة االميركي للمحترفني. وفي مباراة 
شهدت عودة جنمه كريس بول من االصابة بعد غياب 
25 مباراة، فاز نيـــو اورليانز هورنتس على داالس 

مافريكس 115 ـ 99.

)أ.پ( امللك عبداهلل الثاني مستقبال جوزيف بالتر  

ملك األردن يستقبل بالترأخبار األندية والنجوم

اســـتقبل العاهل االردني امللك عبداهلل 
الثاني امس السويســـري جوزيف بالتر 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
حسبما افاد بيان صادر عن الديوان امللكي 

االردني.
 واوضح البيان ان امللك عبداهلل عبر عن 
»تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها بالتر 
لتطوير لعبة كرة القدم عامليا واالنتقال بها 

الى مستويات أفضل«.
ولفت امللك عبـــداهلل خالل اللقاء الذي 
حضره االمير علي بن احلسني رئيس احتاد 
الكـــرة االردني الى »الـــدور الذي يقوم به 
االحتاد الدولي لكرة القدم للمســـاهمة في 
تطوير مستوى اللعبة في االردن، وكذلك 
دعمه للبرامج الهادفة الى االرتقاء مبستوى 

كرة القدم االردنية«. 

من جهته، أشاد بالتر »باجلهود التي يقوم 
بها االحتاد االردني لكرة القدم برئاسة االمير 
علي بن احلسني للنهوض مبستوى كرة القدم 

االردنية وحتقيق اجنازات رياضية«.
وكان بالتـــر قد بدأ زيارة إلى العاصمة 
األردنية عمان تســـتغرق ثالثة أيام تلبية 
لدعوة تلقاها من رئيس احتاد الكرة األردني 

األمير علي بن احلسني.
وفور وصوله عمان أشاد بالتر باالجنازات 
الكبيرة والتطور امللحوظ الذي أصاب الكرة 
األردنية بوصول املنتخبات الوطنية الثالثة 
األول والشباب والناشئني إلى نهائيات كأس 
األمم اآلسيوية وذلك خالل الزيارة التي قام 
بها بالتر إلى مقر احتاد الكرة برفقة األمير 
علي حيث تناول الطرفان مجمل القضايا 

التي تهم كرة القدم األردنية بشكل عام.

ووفق نائب رئيس االحتاد عمرو البلبيسي 
وأمني السر خليل السالم في مؤمتر صحافي 
عقد بعد مغادرة األمير وبالتر مقر االحتاد 
فإن األمير قدم خالل اجللسة التي حضرها 
أعضاء مجلس إدارة احتاد الكرة الشـــكر 
لرئيس االحتـــاد الدولي على تلبيته لهذه 
الدعوة ومشيدا بدعم االحتاد الدولي لكرة 
القـــدم األردنية نحو توفيـــر الدعم الالزم 
للمشاريع التي يتبناها احتاد الكرة والتي 
تهدف إلى تطوير اللعبة واالرتقاء بها إلى 

أعلى املستويات.
كما أشاد بالتر بالدور الكبير الذي يقوم 
به احتاد غرب آسيا الذي يرأسه األمير علي 
ويتخذ من عمان مقرا له في تعزيز مكانة 
الكـــرة األردنية، وأبـــدى اعجابه بالتطور 
امللحوظ لكرة القدم النســـائية واالهتمام 

تبدو الفرصة مواتية أمام انتر ميالن حامل 
اللقب في االعـــوام االربعة االخيرة لالبتعاد 
مجددا فـــي الصدارة عندما يســـتضيف 
ليفورنو صاحب املركز االخير اليوم في 
املرحلة الثالثني من الدوري االيطالي 
لكرة القـــدم، فيما يخوض مطارده 
املباشر جاره ميالن مباراة صعبة 

أمام مضيفه بارما الثاني عشر.
النفس  انتر ميـــالن  وميني 
االرض  عاملـــي  باســـتغالل 
واجلمهور لفك النحس الذي 
الزمه في مبارياته السبع 
االخيـــرة، حيث لم يذق 
طعم الفوز سوى مرة 
وخســـر  واحدة 
واحدة  مرة 

وتعادل 5 مرات آخرها أمام مضيفه باليرمو 
1-1 ما ســـمح جلاره ميـــالن بتذويب فارق 
النقاط التســـع التي كانت تبعـــده عنه الى 
نقطة واحدة، بل ان االخير أهدر فرصة ذهبية 
النتزاع الصدارة بسقوطه في فخ التعادل امام 

ضيفه نابولي.
واكتفى انتر ميالن بـ 8 نقاط من أصل 21 
نقطة ممكنة في مبارياتـــه االخيرة، ما ادى 
الى دخـــول روما بدوره طرفا في املنافســـة 
على اللقب، حيث يحتل املركز الثالث بفارق 
4 نقـــاط، علما ان انتر ميالن ســـيحل ضيفا 
على روما الســـبت املقبل في افتتاح املرحلة 
احلادية والثالثني، وبالتالي فإن حاجة حامل 
اللقب الى الفوز ضرورية كي يدخل لقاء القمة 
بفارق مريح مـــن النقاط خصوصا ان فريق 
العاصمة يخوض اختبارا سهال امام بولونيا 

الرابع عشر. 
وميلك انتر ميالن املنتشـــي ببلوغه دور 
ربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا 
على حساب تشلسي االجنليزي، 
االسلحة الالزمة لتعميق جراح 
ليفورنو الذي لم يذق طعم 
الفوز في مبارياته العشر 
االخيرة، في مقدمتها 
االرجنتيني دييغو 
ميليتو ثاني 

الكالشـــيو والكاميرونـــي صامويل  هدافي 
ايتو.

بيد ان ليفورنو لن vيكون لقمة سائغة امام 
انتر ميالن ألنه حقق نتائج جيدة امام الكبار 
هذا املوسم فتعادل مع مضيفه ميالن وضيفه 
يوڤنتوس بنتيجة واحدة 1-1 وضيفه روما 
3-3. كما ان ليفورنو سيحاول استغالل غياب 
الصربي ديان ستانكوفيتش بسبب االيقاف 
واحتمال غياب الهولندي ويســـلي شنايدر 

بسبب االصابة.
فـــي املقابـــل، يخوض ميـــالن اختبارا ال 
يخلو من صعوبة امام بارما في لقاء يسعى 
من خالله الضيوف الـــى تعويض إهدارهم 
فرصة االنقضاض على الصدارة في املرحلة 

املاضية.
ويســـتعيد ميالن خدمات املهاجم ماركو 
بورييلو بعد ابالله من اصابة أبعدته اسبوعني 
عن املالعب. وفي باقي املباريات، يلعب اتاالنتا 
مع كالياري، وباري مع سمبدوريا، وكاتانيا 
مع فيورنتينا، وجنوى مع باليرمو، والتسيو 

مع سيينا، واودينيزي مع كييڤو.

 إسبانيا

يســـتضيف برشلونة اوساســـونا اليوم 
فـــي املرحلة الثامنة والعشـــرين من بطولة 
اســـبانيا. ويأمل برشـــلونة في اســـتغالل 
عاملي االرض واجلمهور ومعنويات العبيه 
العالية، خصوصا جنمه املتألق الدولي 
االرجنتيني ليونيل ميسي 
من اجل تعميق جراح 
اوساسونا الثالث عشر. 
ويلعب اليـــوم ايضا، 

راسينغ سانتاندر مع مايوركا، وبلد الوليد مع 
اسبانيول، وامليريا مع سرقسطة، وتينيريفي 

مع ڤياريال، وڤالنسيا مع ملقة.

 إنجلترا

التاسعة والعشرون من  تشتعل املرحلة 
الدوري االجنليزي حيث ســـتكون الفرصة 
لتشلسي )65 نقطة( باملركز الثالث لتحقيق 
الفوز والنقاط الثالث حني يواجه بورتسموث 
ويلعب بالكبيرن مع برمنغهام ومانشســـتر 
ســـيتي يلتقي ايڤرتون واستون ڤيال يلعب 

مع سندرالند.

كأس ألمانيا

يحل بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي 
في عدد االلقاب في املسابقة )14 لقبا( ضيفا 
ثقيال على شـــالكه ومدربه السابق فيليكس 
ماغاث على ملعب غيلسنكيرشـــن في الدور 
نصف النهائي ملســـابقة كأس أملانيا اليوم. 
وتكتســـي املباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى 
الفريقني اللذين يتنافســـان بشدة على لقب 
البوندســـليغا، حيث يحتل بايرن ميونيخ 
الصدارة برصيد 56 نقطة مقابل 55 لشالكه 
مطارده املباشر، ومواجهتهما ستكون بروڤة 
للقمة النارية ايضا على امللعب ذاته في الثالث 
من ابريل املقبل ضمن الدوري احمللي. وميني 
بايرن ميونيخ ومدربه الهولندي لويس ڤان 
غال النفس باستعادة التوازن بعد اخلسارة 
املفاجئة امام مضيفه اينتراخت فرانكفورت 
1-2 وهو الســـقوط الذي لم يستغله شالكه 
النتزاع الصدارة، حيث سقط في فخ التعادل 

امام مضيفه هامبورغ 2-2.

برشلونة لذبح أوساسونا.. وصراع ناري بين شالكه وبايرن ميونيخ في الكأس.. وتشلسي الكتساح بورتسموث

ڤان غال يريد األلقاب

فرض غرامة مالية على بورتسموث

كيسلينغ يغيب أمام شالكه

كيسنوربو قد يغيب عن أستراليا

قال مدرب بايرن ميونيخ الهولندي لويس ڤان غال قبل 
مواجهة شالكه »نريد جميع األلقاب الثالثة«. بدوره، قال العب 
خط وسط بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر »نحتاج 
الستعادة نغمة االنتصارات مجددا«. من جهته، صرح فيليكس 
ماغاث املدير الفني لشالكه إلى مجلة »كيكر« الرياضية قائال 

»أريد الفوز في الكأس، هذا هو الهدف احلقيقي«.

تلقى نادي بورتسموث اإلجنليزي لكرة القدم غرامة مالية 
قدرها مليون جنيه استرليني )1.5 مليون دوالر( من قبل 
رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز خلرق القواعد واللوائح 

فيما يتعلق بالتأخر في دفع األجور ورسوم االنتقاالت.

قال باير ليفركوزن األملاني إن مهاجمه شتيفان كيسلينغ 
متصدر قائمة الهدافني سيغيب امام شالكه يوم السبت املقبل 
بعد إصابته في عضلة الفخذ. ومني كيسلينغ الذي يتصدر 
قائمة الهدافني برصيد 16 هدفا باإلصابة خالل املباراة التي 

خسرها ليفركوزن 3-0 أمام بوروسيا دورمتوند.

قال سيمون غرايسون مدرب ليدز يونايتد االجنليزي 
لكرة القدم إن املدافع االســـترالي باتريك كيسنوربو قد 
يغيب عن منتخب بالده في نهائيات كأس العالم في جنوب 

افريقيا هذا العام بسبب اصابة في وتر العرقوب.

 إنتر ميالن لفك النحس بمواجهة ليفورنو.. وميالن يتمنى تعثره في سباق الصدارة

ميسي: الفوز بكأس العالم
يجعل الالعب عظيمًا

ميسي ومورينيو
األكثر دخالً في العالم

نقل عن املهاجم االرجنتيني الدولي ليونيل ميســـي العب برشـــلونة 
االســـباني قوله امس انه ال ميكن اعتبـــار اي العب عظيما قبل ان يحقق 
الفوز بكأس العالم.  وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة املوندو االسبانية 
»لكي تصبح اسطورة. لكي تكون عظيما عليك ايضا الفوز بكأس العالم«. 
واضاف »لقد بلغت للتو الثانية والعشرين فقط.. االمور كلها حتدث بسرعة 
وعليك البقاء هادئا«. مضيفة: »ال انوي مطلقا التقليل من قدر احد.. لكني 

العب الكرة بطريقتي اخلاصة«.

حصل االرجنتيني ليونيل ميسي 
جوهرة كرة القـــدم العالمية على 
امتياز جديد بتربعه على ترتيب 
الالعبين األكثر دخـــال في العالم 
برصيد سنوي بلغ 33 مليون يورو، 
بحســـب تحقيق لمجلة »فرانس 
فوتبول« الفرنسية الصادرة امس.
البرتغالي كريســـتيانو  واذا كان 
رونالدو مهاجم ريال مدريد االسباني 
هـــو االول علـــى صعيـــد الراتب 
السنوي، فان ميسي تصدر الئحة 

الالعبين األكثر دخال )راتب ورعاية 
واعالنات(، مقتنصا المركز االول 
من االنجليزي ديڤيد بيكام المعار 
الى ميالن االيطالي والذي دخل في 
حســـابه 30.4 مليون يورو العام 
الماضي ليحل ثانيا في الترتيب.

وأكمل رونالدو المنصة بحلوله ثالثا 
مع 30 مليون يورو. وعلى صعيد 
البرتغالي جوزيه  المدربين، حل 
مورينيو مدرب انتر ميالن االيطالي 

أوال مع 13 مليون يورو.

سانشيز: رونالدو أحد أفضل الالعبين
لكن ميسي األفضل على اإلطالق

تواصل االشــــادات بنجم برشــــلونة 
االرجنتيني ليونيل ميسي ومنهم من شبهه 
مرارا وتكرارا بأسطورة الكرة االرجنتينية 
دييغو مارادونا، لكنه بات اآلن في الطريق 
الى تخطيه ليصبح اسطورة بحد ذاتها بعد 
تسجيله الهدف تلو اآلخر لفريق برشلونة 
الذي بدأ يعتمد عليه كليا خصوصا هذا 
املوســــم. االرقام التي يحققها ميسي في 
االونة االخيرة جنونية: لقد سجل ثمانية 
اهداف على مدى اسبوع واحد، و11 هدفا 
من اصل 15 ســــجلها فريقــــه في مختلف 
املسابقات. ويقول ميسي »على الرغم من 
انني انهي الهجمات، فان الفضل يعود الى 
جميع افراد الفريق. فالفريق ال يعتمد علي 
فقط«. حتى جنوم ريال مدريد لم يترددوا 
في االشادة باجنازات ميسي وقال عنه مدافع 
الفريق امللكي السابق مانولو سانشيز الذي 
يعمل حاليا مستشارا رياضيا: »كريستيانو 
رونالدو هو احد افضل الالعبني في العالم 
حاليا، لكن ميسي هو االفضل على اإلطالق«. 
ونال ميسي االشادة من كل حدب وصوب 
بعد مباراته ضد سرقســــطة وقال مدرب 
االخير خوسيه اوريليو غاي »لقد شاهدت 
مارادونا، لكن النسخة االسرع منه«. وكان 

لسان حال العب وسط سرقسطة اندر مماثال 
عندما قال »من الصعب وقفه عندما تكون 
الكرة في حوزته وهو يســــتطيع تغيير 
مجرى املباراة في اي حلظة. رمبا ليس من 
طينة البشر العاديني«. اما مدرب برشلونة 

جوسيب غوارديوال فرد على الصحافيني 
الذين سألوه رأيه عن هدف ميسي الثاني 
فاجابهم »ليس لدي شــــيء اقوله، لم اعد 
اجد الكلمات الصف »ليو«، اترك لكم املجال 

اليجاد الكلمات املناسبة«.
وحيــــت الصحف االســــبانية االجناز 
اجلديد مليسي ووصفته بأنه »اله كرة القدم« 
الكاتالونية،  بحسب صحيفة »سبورت« 
وبـ »العظيم« بحســــب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو«. اما صحيفة »ال بريوديكو 
دي كاتالونيــــا« فقالت »حتى مارادونا ال 
يستطيع القيام مبا فعله ميسي«. ولم يكتف 
مدرب ديبورتيفو ال كورونا ميغيل انخل 
لوتينا باالشادة مبيسي بل اعتبره افضل 
من مارادونا بقوله »قلتها من فترة طويلة، 
ميسي هو االقوى، انه افضل العب رأيته 

في حياتي، انه اقوى من مارادونا«.
واضاف »رمبا يكون مارادونا افضل في 
الركالت الثابتة، لكن ميسي اسرع بكثير 
واكثر دقة«. في املقابل وصف رئيس نادي 
برشلونة جوان البورتا ميسي البالغ من 
العمر 22 عاما، بانــــه االفضل في تاريخ 
الفريق الكاتالوني الى »جانب الهولندي 

الطائر يوهان كرويف ومارادونا«.

األسطورة اجلديدة ليونيل ميسي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة التاسعة والعشرون(

10:45استون ڤيال ـ سندرالند
شو سبورت 10:451مانشستر سيتي ـ ايڤرتون
شو سبورت 10:453بورتسموث ـ تشلسي
11بالكبيرن ـ برمنغهام

كأس انجلترا
اجلزيرة الرياضية +10:455توتنهام ـ فوالم

اسبانيا )المرحلة الثامنة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +102برشلونة ـ اوساسونا

10راسينغ ـ مايوركا
10بلد الوليد ـ اسبانيول

10امليريا ـ سرقسطة
اجلزيرة الرياضية +106تينيريفي ـ ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +122ڤالنسيا ـ ملقة

ايطاليا )المرحلة الثالثون(
10:45اتاالنتا ـ كالياري
10:45باري ـ سمبدوريا
اجلزيرة الرياضية +10:457بولونيا ـ روما

10:45كاتانيا ـ فيورنتينا
10:45جنوى ـ باليرمو

اجلزيرة الرياضية +10:454انتر ميالن ـ ليڤورنو
10:45التسيو ـ سيينا
اجلزيرة الرياضية +10:451بارما ـ ميالن

10:45اودينيزي ـ كييڤو

كأس ألمانيا
اجلزيرة الرياضية +10:3010شالكه ـ بايرن ميونيخ

كأس فرنسا
7موناكو ـ سوشو

اجلزيرة الرياضية +10:451لنس ـ سانت اتيان


