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قاربت عائدات بيع قمصان مهاجم ريال مدريد االس����باني الدولي 38
البرتغالي كريس����تيانو رونالدو 100 مليون يورو، وذلك قبل انتهاء 
املوس����م االول الفضل العب في العالم لعام 2008 مع الفريق امللكي، 
بحسب ما نش����رت صحيفة »أ بوال« البرتغالية. وتعج متاجر بيع 
القمصان في النادي وغيرها من أماكن البيع بعشاق النادي القادمني 
من مختلف انحاء العالم والذين يتهافتون على شراء قميص النجم 
البرتغالي م����ع الرقم 9 عليه، والتي بلغ ع����دد مبيعاتها 1.2 مليون 

بحسب الصحيفة. وتردد ان قيمة مبيعات قميص رونالدو جتاوزت 
100 مليون يورو ليعوض جزئيا قيمة انتقاله التي بلغت 94 مليون 
يورو، ويتخطى بعض االس����ماء العمالقة التي حملت الوان النادي 
في االعوام املاضية أمثال الفرنسي زندين زيدان، البرازيلي رونالدو 
والبرتغالي لويس فيغو، يبقى ان هذه القيمة ال تعتبر ارباحا صافية 
لريال مدريد، نظرا لتكاليف انتاج القمصان، أما املبالغ املتبقية فتتوزع 

بني النادي األبيض، الصانع أديداس والالعب نفسه.

عائدات بيع قمصان  رونالدو قاربت الـ 100 مليون يورو 

يتواجه انتر ميالن حامل اللقب مع غرميه التقليدي 
يوڤنت���وس في املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري 
االيطالي لكرة القدم اليوم وتركيزه مش���تت بني هذه 
املوقعة وتلك التي ستجمعه الثالثاء املقبل ببرشلونة 

االسباني في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.
وعلى ملعب »جوزيبي مياتزا«، سيكون انتر ميالن 
امام فرصة استعادة الصدارة ولو مؤقتا عندما يستقبل 
غرميه التقليدي يوڤنتوس الذي يختبر موسما مخيبا 
للغاية، وهو مهدد بعدم املش���اركة في مسابقة دوري 
ابطال اوروبا املوس���م املقبل كونه يحتل حاليا املركز 
الس���ادس بفارق ثالث نقاط عن باليرمو الرابع الذي 

يحل بدوره ضيفا على كالياري.
ويواجه مدرب انت���ر البرتغالي جوزيه مورينيو 
مهمة صعبة ألنه يريد من العبيه ان يركزوا بش���كل 
تام على موقعة امام »السيدة العجوز« وعدم التفكير 
ف���ي مباراة الثالثاء املقبل التي س���تكون على امللعب 
ذاته لكن امام العمالق الكاتالوني برشلونة في ذهاب 
الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا. 
ويدخل »نيراتزوري« املباراة مبعنويات مرتفعة ألنه 
أبقى على حظوظه في الظفر بثالثية هذا املوسم كونه 
تأهل الى نهائي مسابقة الكأس احمللية للمرة اخلامسة 

في املواسم الستة االخيرة والثانية عشرة في تاريخه، 
وذل���ك بعد فوزه على فيورنتين���ا 1-0 في اياب دور 
االربعة، وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب 

ملصلحة رجال مورنينيو.
وفي املقابل، يبحث يوڤنتوس الذي سيفتقد خدمات 
جنمه الشاب سيباستيان جوفينكو حتى نهاية املوسم، 
عن استعادة هيبته واالبقاء على حظوظه باملشاركة في 
مسابقة دوري االبطال التي ودعها هذا املوسم بطريقة 
مذلة بعد سقوطه على ارضه امام بايرن ميونيخ االملاني 
1-4. لكن فريق »السيدة العجوز« الذي سيتواجه مع 
ميالن على ملعب »سان سيرو« في املرحلة اخلتامية، 
لم يستفد كثيرا من النقاط الثالث التي حصل عليها 
الن باليرمو فاز على كييڤو 3-1، وس���مبدوريا على 

جاره جنوى 0-1.
وسيغيب عن فريق املدرب البرتو زاكيروني ايضا 
املهاجم الفرنسي دافيد تريزيغيه واملدافعني التشيكي 
زدينيك غريغيرا بسبب االصابة، كما يحول الشك حول 

مشاركة الفرنسي االخر جوناثان زيبينا.

إسبانيا

ابتعد برشلونة ست نقاط في الصدارة مؤقتا بعدما 

حسم مواجهته مع ضيفه ديبورتيڤو ال كورونا 0-3، 
فيما انفرد مايوركا باملركز الرابع املؤهل الى مسابقة 
دوري ابطال اوروبا املوس���م املقب���ل بعد تعادله مع 
مضيفه سرقس���طة 1-1 في املرحلة الثانية والثالثني 
من الدوري االسباني. على ملعب »كامب نو«، واصل 
برشلونة مسلس���ل انتصاراته وحقق فوزه السابع 
على التوالي والتاس���ع في آخر 10 مباريات، ليبتعد 
في الصدارة بفارق س���ت نقاط عن غرميه ومالحقه 

ريال مدريد.
وابتعد راسينغ سانتاندر نسبيا عن منطقة اخلطر 
بعد فوزه على اسبانيول اجلريح ايضا بثالثة اهداف 
للبلجيكي محمد تش���يته )36 و50 من ركلتي جزاء( 
ومانويل ارانا )90(، مقابل هدف اليفان الونسو )32( 

في مباراة لعب خاللها اخلاس���ر بعش���رة العبني منذ 
الدقيقة 46 بعد طرد الكاميروني ادريس كاميني.

تعادل اوساسونا مع ضيفه ملقة بهدفني لالورغوياني 
وولتر باندياني )11 و48(، مقابل هدفني لفيليبي كايسيدو 

)32( واملغربي نبيل باها )75(.

إنجلترا

وجه توتنهام ضرب���ة المال غرميه وجاره اللدود 
ارسنال بإحراز اللقب عندما حقق اول فوز له عليه منذ 
11 عاما بالتغلب عليه 2-1 على ملعب »وايت هارت الين« 
في املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري االجنليزي.

واس���دى توتنهام ايضا خدمة جليلة لتشلسي الذي 
تنفس الصعداء اثر تعادل مان يونايتد امام بالكبيرن 
سلبا، وخس���ارة ارسنال. وميلك تشلسي 77 نقطة 
ف���ي الصدارة مقابل 73 ملان يونايتد و71 ألرس���نال 
قبل نهاية البطولة بأربع مراحل. وفي املقابل، عزز 
توتنهام اخلامس حظوظه في احتالل املركز الرابع 
املؤهل ال���ى دوري ابطال اوروبا بعد ان اصبح على 
بعد نقطة واحدة من صاحبه مانشستر سيتي.وانتزع 
اس���تون ڤيال تعادال صعبا من ضيفه ايفرتون 2-2 
عندما س���جل له مدافع االخي���ر فيل جاغييلكا هدفا 

خطأ في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع. وافتتح 
الدولي االسترالي تيم كاهيل التسجيل اليفرتون بكرة 
رأسية بعيدا عن متناول احلارس االميركي براد فريدل 
)23(، ورد عليه غابري���ال اغبونالهور بكرة مماثلة 
)72(، لكن كاهيل سجل هدف التقدم مجددا اليفرتون 
)72(، قبل ان يهدي جاغييلكا هدف التعادل الستون 
ڤيال بتس���جيله هدف التعادل خطأ في مرمى فريقه 
واملباراة تلفظ انفاس���ها االخيرة.وتعادل ويغان مع 

بورتسموث 0-0.

ألمانيا

تفتتح املرحلة احلادية والثالثني من بطولة أملانيا 
اليوم بلقاء كولن مع بوخوم.

 سان جرمان لنهائي الكأس

بلغ باريس سان جرمان نهائي مسابقة كأس فرنسا 
للمرة احلادية عشرة في تاريخه بعد فوزه الصعب على 

كيفيلي )هواة( 1-0 في الدور نصف النهائي.
ويدين فريق العاصم���ة بتأهله الى النهائي حيث 
س���يواجه موناكو الى التركي مولود ايرديتش الذي 

سجل هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 50.

توتنهام صرع أرسنال.. وكولن يواجه بوخوم

 يوڤنتوس »ضيف خفيف« على إنتر ميالن.. وبرشلونة »دهس« ديبورتيڤو
حارس توتنهام هوريللو غوميز يبعد كرة رأسية 

وسط »زحمة« العبين )أ.پ(

توجه منتخب جن���وب أفريقيا إلى 
أملانيا في معسكر مغلق يستمر أسبوعني 

قبل انطالق مونديال جنوب أفريقيا.
وسيستخدم املدرب البرازيلي كارلوس 
ألبرتو باريرا وقائمة العبيه التي تضم 

25 العب���ا، املرك���ز التدريبي لش���ركة 
أديداس األملانية للمعدات الرياضية في 

هيرتسوجناوراخ.
وتلقت بعثة منتخب جنوب أفريقيا 
الت���ي تقيم بفندق 4 جن���وم في أملانيا 

ترحيبا كبيرا بأعداد ضخمة من أعالم 
جنوب أفريقيا، وح���اول الفندق بقدر 
اإلمكان التزين باللونني الذهبي والفضي 
تعبيرا عن مساندة منتخب األوالد )بافانا 

بافانا(.

 اصطف املئات من جماهير كرة 
القدم خارج مراكز بيع تذاكر بطولة 
كأس العالم بعد بدء عملية البيع 
املباشر للجمهور امس. ومع تبقي 
أقل من شهرين على انطالق البطولة، 

مازال هن���اك نحو 500 ألف تذكرة 
لم تبع بعد وتغط���ي هذه التذاكر 
جميع مباريات البطولة ال� 64 من 
بينها مباراة النهائي. ويأمل االحتاد 
الدولي لكرة الق���دم )فيفا( في ان 

يقبل مواطنو جنوب أفريقيا، الذين 
اشتروا بالفعل نحو مليون تذكرة من 
بني 2.2 مليون تذكرة مبيعة حتى 
اآلن، بشكل أكبر على عمليات الشراء 

بعدما باتت أسهل بالنسبة لهم.

جنوب أفريقيا تعسكر في ألمانيا

قرار لوف حول كورانيي نهاية أبريل
كش���ف مدرب املنتخب األملان���ي يواكيم لوف امس انه 
سيتخذ قراره النهائي بشأن استدعاء هداف شالكه كيفن 

كورانيي الى التشكيلة في نهاية الشهر اجلاري.
وقال لوف في موقع االحتاد األملاني على شبكة االنترنت 
انه ال يتأثر بضغط الرأي العام الذي يطالب بضم كورانيي 
الى املنتخب بع���د ان غاب عنه منذ أكتوبر 2008، مضيفا 
»س���نتابع املباريات املقبلة ونتخ���ذ قرارنا من اآلن حتى 

نهاية الشهر«.

الكاميرون تستعد في النمسا
س���يخوض املنتخب الكاميروني في مايو املقبل معسكرا 

تدريبيا في مرتفعات النمسا حتضيرا لنهائيات املونديال.
وسيكون املعسكر الكاميروني في مدينة ليينتز )جنوبا( 
في قطاع تيرول الشرقي بني 20 و28 مايو، وسيتخلله مواجهة 
جورجيا في ليينتز في 26 مايو، وس���لوڤاكيا املش���اركة في 
النهائيات أيضا ف���ي مدينة كالنغيف���ورت )جنوبا( في 29 
منه. وتلعب الكاميرون ف���ي النهائيات في مجموعة هولندا 

والدمنارك واليابان. 

الجماهير تصطف أمام منافذ بيع التذاكر

ال عرض من برشلونة لضم فابريغاس
اكد رئيس ارسنال االجنليزي بيتر هيل � وود ان برشلونة 
اعل����م ناديه انه لن يتقدم بعرض للحصول على خدمات العب 

وسطه سيسك فابريغاس في نهاية املوسم احلالي.
ولطاملا ذكرت تقارير صحافية في االشهر االخيرة ان فابريغاس 
سيعود الى صفوف الفريق الكاتالوني الذي ترعرع في صفوفه 
عندما كان ناش����ئا قبل ان يتركه عندما بلغ السابعة عشرة من 
عمره. وكشف هيل � وود انه على هامش لقاء ارسنال وبرشلونة 
في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ايام، تعهد مجلس ادارة 
برش����لونة الى نظيره اللندني بعدم التق����دم بأي عرض لضم 
فابريغاس في نهاية املوسم ونقل عن مسؤولي برشلونة انهم 

»سعداء مبا ميلكون في صفوف فريقهم حاليا«.
وقال هيل � وود في حديث ملوقع »سوكرنت.كوم«: »اتوقع 
احترام برشلونة للتعهد الذي اعطانا اياه، لقد قال لنا مسؤولو 
النادي الكاتالوني انهم ليسوا مهتمني باحلصول على خدمات 
فابريغاس«. وتابع »لقد اوضحوا ايضا انه في حال قرروا في 
يوم من االيام التعاقد مع فابريغاس فإنهم سيتفاوضون معنا 

بهذا الشأن«.

 باالك لم يحسم بقاءه مع تشلسي
اكد قائ��د املنتخب االملان��ي ميكايل باالك ام��س في حديث مع 
صحيفة »بيلد« االملانية انه ال يعلم حتى االن اذا كان س��يدافع عن 
الوان تشلسي االجنليزي املوس��م املقبل، لكن دون ان يصدر عنه 
اي موقف جازم. وقال باالك للصحيفة »انا انظر الى الوضع احلالي 
بهدوء كبير. وهناك بعض النج��وم اآلخرين في الفريق يختبرون 
الوضع ذاته«. وذكرت »بيلد« ان مدرب باالك الس��ابق في تشلسي 
ومدرب انتر ميالن االيطالي حاليا البرتغالي جوزيه مورينيو وضع 
قائد املنتخب االملاني على الئحة الالعبني الذين يسعى للتعاقد معهم 
املوس��م املقبل. ورفض باالك ان يؤكد هذه املس��ألة، مكتفيا بالقول 

»اريد ان العب على اعلى املستويات خالل العامني املقبلني«.

غيريرو: إلقاء الزجاجة خطأ  كبير
أكد البيروفي الدولي خوسيه باولو غيريرو مهاجم هامبورغ 
األملاني خالل مقابلة صحافية نش����رت،  أن إلقاء زجاجة مياه 
بالستيكية في وجه أحد املشجعني كان أكبر خطأ خالل مسيرته 
الكروية. وقال غيريرو لصحيفة »شبورت بيلد«: »سلوكي خالل 
مباراة هانوڤر كان أكبر خطأ في حياتي، مازلت أشعر بالصدمة 
عندما أرى هذه اللقطات التلفزيونية، مازلت ال أستطيع تفهم 
رد فعلي، هذا لم يحدث لي من قبل«، وأضاف »لقد ارتكبت خطأ 
لن يحدث مجددا، ولكنه ليس ش����يئا رائعا أن تتعرض الهانة 

من مشجع فريقك«.

أخبار  المونديالأخبار  االندية والنجوم

مواطن جنوب أفريقي  فرحا بالتذكرة
 التي حجزها للمونديال )رويترز(

روني مرشح لالعب الموسم
يعتبر مهاجم مان يونايتد ومنتخب اجنلترا وين روني مرش����حا 
بقوة إلحراز لقب العب املوسم بعد ان مت اختياره ضمن مجموعة من 
4 العب����ني ضمت الى جانبه العاجي ديدييه دروغبا مهاجم تشلس����ي، 
واالسباني فرانسيسك فابريغاس العب وسط ارسنال، واالرجنتيني 
كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي.وفي حال فوز روني، سيكون 
اللق����ب من نصيب العبي مان يونايتد للمرة الرابعة على التوالي بعد 
ان ناله البرتغالي كريستيانو رونالدو مرتني )2007 و2008( والويلزي 

راين غيغز )2009(.

بتريتش يغيب 3 أسابيع
يغيب املهاجم الكرواتي مالدن بتريتش عن صفوف هامبورغ األملاني 
نحو 3 أسابيع بسبب إصابته في احلالبني خالل التمارين. وأكد برونو 
الباديا مدرب هامبورغ الذي يس���تضيف فوالم االجنليزي »اذا مر كل 
ش���يء على ما يرام، فان غياب بتريتش لن يستغرق سوى أسبوعني، 

لكنه يحتاج في الواقع الى 3 أسابيع للشفاء من مثل هذه اإلصابة«.

بالن ينفي تدريب فرنسا
نفى لوران بالن املرشح األبرز خلالفة رميون دومينيك في تدريب 
منتخب فرنس����ا األول لكرة القدم بأنه اتخذ قرارا بشأن هذا املنصب. 
وقال االحتاد الفرنسي لكرة القدم إنه سيعلن قبل نهائيات كأس العالم 

اسم املدرب الذي سيخلف دومينيك بعد انتهاء العرس العاملي.

نهائي كأس هولندا من مباراتين
قال االحتاد الهولندي لكرة القدم إنه س����يقيم الدور النهائي لكأس 
هولندا بني الغرميني فينوورد واياكس امستردام من مباراتي ذهاب وعودة 
لتقليص املخاطر األمنية. واتخذ قرار إقامة الدور النهائي من مباراتني 
بعدما كان من املعتاد إقامته من مباراة واحدة بعد مناقشات بني االحتاد 

الهولندي والناديني والسلطات احمللية في امستردام وروتردام.

ادڤوكات يترك بلجيكا
أعلن االحتاد البلجيكي لكرة القدم ان ديك ادڤوكات مدربه استقال من 
منصبه. وكانت وسائل اعالم بلجيكية وروسية ذكرت خالل االسابيع 
املاضية ان املدرب الهولندي مرشح ليحل محل مواطنه غوس هيدينك 

في تدريب املنتخب الروسي.

مونيتيس يبتعد عن سانتاندر
أعلن نادي راسينغ س���انتاندر االسباني أن مهاجمه املخضرم بيدرو 
مونيتيس سيبتعد عن املالعب حتى املوسم املقبل.وأصيب مونيتيس )34 
عاما( بتمزق جزئي في األربطة الداخلية لركبته اليمنى خالل مباراة سانتاندر 

بالدوري االسباني التي تغلب فيها 1 � 3 على ضيفه إسبانيول.

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )املرحلة الرابعة والثالثون(

اجلزيرة الرياضية +9:451إنتر  � يوڤنتوس
أملانيا )املرحلة احلادية والثالثون(

دبي الرياضية9:30كولن � بوخوم


