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 تعرض ارسنال االجنليزي لضربة النه سيفتقد  37 
حارس مرماه الپولندي الشـــاب فويسييتش 
شيسني ملدة ٦ أسابيع بعد اصابته في اصبع 
يده امام برشلونة. وكشف مدرب النادي اللندني 
الفرنسي ارسني ڤينغر انه سيحتكم الى قاعدة 
التعاقد الطارئ من اجل ضم حارس بديل النه 

لم يبق سوى االسباني مانويل املونيا. 

 أشارت تقارير صحافية إلى أن ناديا ليڤربول 
اإلجنليـــزي ويوڤنتوس اإليطالـــي مهتمان بضم 
الفرنسي غايل كليشي مدافع فريق ارسنال. وذكر 
موقع «توك سبورت» أن عقد كليشي مع ارسنال 
ينتهي بنهاية املوسم اجلاري في الوقت الذي أملح 
فيه املدافع إلى أنه سيتخذ قرارا يتعلق مبستقبله 

الكروي في نهاية املوسم.

 تلقى نادي روما صدمة موجعة مع اإلعالن 
عن إمكانية غياب املهاجم املخضرم فرانشيسكو 
توتي عن املباراة املهمة أمام التســـيو غدا في 
الدوري اإليطالي بسبب اإلصابة. ورمبا يضطر 
املدرب فينسينزو مونتيال خلوض مباراة التسيو 
دون جهود توتـــي الذي يعاني من إصابة في 

ربلة الساق (السمانة). 

 توتي قد يغيب أمام التسيو يوڤنتوس وليڤربول يتصارعان على كليشي أرسنال يواجه أزمة في حراسة المرمى

 «قمة الجريحين» بين مان يونايتد وأرسنال في ربع نهائي الكأس
 اختبار سهل لريال مدريد أمام هيركوليس.. وصراع بين بايرن ميونيخ وهامبورغ «إلنقاذ ما يمكن إنقاذه»

 جنم أرسنال أندريه أرشاڤني يحتفل بهدفه في مرمى مان يونايتد في مباراة سابقة 

 غالياني: إذا كان كاكا يريد العودة
  إلى ميالن فعليه االقتطاع من راتبه

 مورينيو يؤجل الدفع برونالدو
  إلى مباراة ليون األربعاء المقبل

ــب رئيس ميالن االيطالي ادريانو غالياني انه على جنم   رأى نائ
ــكاردو كاكا االقتطاع من راتبه  ــرة القدم ري ــب البرازيلي لك املنتخ
بشكل كبير اذا ما اراد العودة الى النادي اللومباردي الذي تركه في 
ــباني مقابل ٦٥ مليون  صيف ٢٠٠٩ من االلتحاق بريال مدريد االس
ــون «راديو دوي» االيطالي  ــي تصريح غالياني لتلفزي يورو، ويأت
بعد املعلومات التي ذكرتها صحيفة «اس» الرياضية االسبانية التي 
ــن كاكا في نهاية  ــال مدريد يأمل ان يتخلص م ــارت الى ان ري اش
ــى انتهاء عقده مع النادي  ــم احلالي رغم بقاء اربعة اعوام عل املوس

امللكي. 

 قرر املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق ريال 
ــتيانو رونالدو في مباراة  مدريد عدم الدفع بنجمه ومواطنه كريس
ــوم وتأجيل الدفع به إلى مباراة الفريق التالية والتي يلتقي فيها  الي

فريق ليون الفرنسي يوم األربعاء املقبل.
ــدو ومواطنه ريكاردو كارفالو  ــد مورينيو أن كال من رونال   وأك
يستطيع املشاركة في مباراة ليون بعدما تعافى رونالدو من اإلصابة 
ــي الركبة وإن فضل مورينيو عدم الدفع به في مباراة اليوم أمام  ف

هيركوليس.

 معركة رئاسة «فيفا» تشتعل قبل موعدها 
 خسارة ليڤربول ومانشستر سيتي أمام  بن همام: سأدعم أي شخص ضد بالتر وترشيحي من عدمه خالل أيام

سبورتينغ براغا ودينامو في «يوروبا ليغ»

 اتخم توتنتي انشكيده الهولندي شباك ضيفه 
زينيت سان بطرســـبيرغ الروسي بثالثة اهداف 
نظيفة، فيما سقط مانشستر سيتي احد املرشحني 
للمنافســـة على اللقب امام مضيفه دينامو كييڤ 
٢ - ٠ اول من امس في ذهاب ثمن نهائي الدوري 
االوروبي (يوروبا ليغ) لكـــرة القدم. في املباراة 
االولى، ظهر زينيت بطل املسابقة عام ٢٠٠٨ عاجزا 
عن مجاراة مضيفه الذي افتتح التسجيل في الشوط 
االول عن طريق الدولي لوك دي يونغ وفي الشوط 
الثاني، عزز ديني الندتســـات بهدف ثان قبل ان 

يكمل دي يونغ الثالثية.
  ولم يكن مانشستر سيتي افضل حاال من مواطنه 
ليڤربول الذي خسر امام سبورتينغ براغا البرتغالي 
وال من زينيت، وسقط بدوره امام دينامو كييڤ 

ومخضرمه اندري شڤتشنكو الذي افتتح التسجيل 
في الشوط االول بتسديدة قوية من مسافة قريبة 
(٢٥)، ثم عزز اوليغ غوســـيف بالهدف الثاني في 
الشوط الثاني بعد مجهود فردي مستغال ضعف 
الرقابة (٧٧). وحول بنفيكا البرتغالي تخلفه امام 
ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بهدف الى فوز 
٢ - ١. وافتتح الضيف التســـجيل في وقت مبكر 
عبر بيغي لويندوال ١٤. ورد صاحب االرض عبر 
االوروغوياني مكسيميليانو فيكتوريو بايز بيريرا. 
وفي الشوط الثاني، وحتديدا قبل نحو ١٠ دقائق 
من نهاية املباراة منح التشيلي فرانكو خارا الفوز 
الصحاب االرض. وخسر اياكس امستردام الهولندي 
على ارضه امام سبارتاك موسكو الروسي بهدف 

وحيد سجله البرازيلي اليكس ميشيني (٥٧).

 بالتر وبن همام وصراع محتمل على رئاسة «فيفا»

(رويترز)  مهاجم ليڤربول ديرك كويت يتعرض لدفعة من مدافع براغا البرتو رودريغيز 

 «املنافسة هي أفضل وسيلة 
كي تتحلى املؤسسات باحليوية، 
املنافســـة أمر جيد للمنظمات 
سواء على صعيد الرئاسة او أي 
مناصب اخرى»، هذه الكلمات 
التـــي اوردها رئيـــس االحتاد 
القطري محمد بن  اآلســـيوي 
همام على موقعي «فيس بوك» 
و«تويتر» للتواصل االجتماعي 
على االنترنت قبل ايام قليلة، 
فتحت الباب بقوة امام ترشحه 
النتخابات رئاسة االحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) في مواجهة 
الرئيس احلالي السويســـري 
فـــي االول من  جوزيف بالتر 
يونيو املقبل. وكشفت مصادر 
مطلعة لوكالة «فرانس برس» انه 
خالفا ملا صرح به بالتر في االيام 
االخيرة على اثر انتهاء اجتماع 
التنفيذية للفيفا، بأنه  اللجنة 
ال يتوقع منافسة من احد على 
موقع الرئاسة التي تولى سدتها 
عام ١٩٩٨ خلفا للبرازيلي جواو 
هافيالنغ، «فإن املواجهة واقعة 
ال محالة والرئيس احلالي لن 
ينتخب بالتزكية لوالية جديدة». 
وقال بـــن همام لصحيفة «ذي 
غارديان» في غضون عشرة أيام 
سأعلن رسميا ما إذا كنت أرغب 
في ترشيح نفسي (لالنتخابات) 
أم ال. والفريـــق الذي يقف إلى 
جانب القطري (٦١ عاما) يتكون 

 يخوض ريــــال مدريد اختبارا 
سهال نسبيا على ملعبه «سانتياغو 
برنابيــــو» امــــام هيركوليس في 
الثامنة والعشــــرين من  املرحلة 
الدوري االســــباني لكــــرة القدم. 
فعلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، 
ســــيكون ريال مدريد امام فرصة 
الفارق الذي يفصله عن  تقليص 
غرميه الكاتالونــــي كونه يواجه 
فــــي مباراة  اليوم  هيركوليــــس 
قد يغيب عنهــــا جنمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو رغم تعافيه 
من االصابة. ومن املتوقع ان يشرك 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
التوغولي اميانويل  الثنائي  على 
اديبايور والفرنسي كرمي بنزمية في 
خط املقدمة، امال ان يكرر الالعبان 
االداء الذي قدماه االسبوع املاضي 
امام سانتاندر. وستكون الفرصة 
متاحة امام بنزمية ليعزز مكانته 
فــــي النادي امللكــــي وانتزاع ثقة 
مورينيــــو بقدراته بعدما قدم في 
اآلونة االخيرة شيئا من املستوى 
الذي ظهر به عندما كان في صفوف 
ليون. وعلى ملعب «ال روماريدا»، 
يبحث ڤالنسيا الثالث عن تناسي 
ابطال اوروبا  خروجه من دوري 
على يد شالكه االملاني (١ - ٣ ايابا 

وقـــال «ليس لدي أي أعذار لالداء 
املتواضع امام ليڤربول الذي كان 
الفريق االفضل واستحق الفوز». 
ويلتقي الفريقان على ملعب االمارات 
في ٣٠ ابريل املقبـــل في املرحلة 
اخلامسة والثالثني والتي ستكون 
حاســـمة في حتديد بطل الدوري. 
ويخوض مان يونايتد مباراة اليوم 
في غياب جناحه البرتغالي لويس 
ناني بسبب االصابة. ويلعب اليوم 
ايضا برمنغهام بطل كأس الرابطة 

مع بولتون.

  ألمانيا

التقليدية بني  القمــــة    تبــــرز 
اجلريحني بايــــرن ميونيخ حامل 
اللقب وهامبورغ اليوم في املرحلة 
السادسة والعشــــرين من الدوي 
االملاني. ويخوض الفريقان املباراة 
في ظروف صعبة للغاية بسبب 
النتائج املخيبة التي يحققانها في 
البوندسليغا والتي ابعدتهما كثيرا 
عن التتويج باللقب ما دفع ادارتهما 
الى اعالن انتهــــاء عقد مدربيهما 
الهولندي لويس ڤان غال (بايرن 
ميونيخ) وارمني فيه (هامبورغ) 
في نهاية املوســــم احلالي. وفقد 
الفريقان كل اآلمال للمنافسة على 

بعد تعادلهما ١ - ١ ذهابا) وتعزيز 
موقعه عندما يحل اليوم ضيفا على 
ريال سرقسطة، فيما يلعب اليوم 

امليريا مع اتلتيكو مدريد.

  إيطاليا

  يحل يوڤنتوس السابع ضيفا 
على تشيزينا السابع عشر والصاعد 
حديثــــا الــــى دوري االضواء في 
املرحلة التاســــعة والعشرين من 
الدوري االيطالي في لقاء يسعى 
من خالله فريق «السيدة العجوز» 
الى تضميد جراحه وايقاف مسلسل 
الهزائم الثالث التي تعرض لها في 
مبارياتــــه االخيرة وانعاش آماله 
في املنافسة على االقل على بطاقة 
مؤهلة الى مســــابقة يوروبا ليغ 

املوسم املقبل.

  كأس انجلترا

  سيكون ملعب «اولدترافورد» 
في مانشستر اليوم مسرحا ملباراة 
اجلريحني مان يونايتد وارسنال 
في قمة الدور ربع النهائي بكأس 
اجنلترا. وتكتســـي املباراة أهمية 
كبيرة بالنسبة الى الفريقني اللذين 
تلقيـــا ضربات موجعة في اآلونة 
االخيرة، فمان يونايتد حامل الرقم 

ان اي تعثـــر امام مان يونايتد قد 
يزيد الطني بلـــة ويرفع الضغط 
عليه شخصيا وعلى العبيه الكمال 
املوسم بأفضل طريقة ممكنة على 
غرار مبارياته السابقة قبل كبوتيه 
امام برمنغهام وبرشلونة. واعترف 
املدرب الفرنسي ان فريقه في حاجة 
ماســـة الى فوز علـــى فريق قوي 
وكبير الستعادة التوازن واالنطالقة 
القوية نحو تعويض ما فات ورفع 
املعنويات. ويخوض ارسنال املباراة 
الدولي االسباني  في غياب قائده 

القياسي في عدد االلقاب في املسابقة 
(١١ آخرها عام ٢٠٠٤) مني بخسارتني 
متتاليتني في الدوري امام مضيفيه 
تشلســـي ١ - ٢ وليڤربول ١ - ٣ 
فتقلص الفارق بينه وبني مطارده 
املباشر ارســـنال الى ٣ نقاط مع 
مباراة مؤجلة لالخير بعدما كان 
«الشياطني احلمر» يسيرون بثبات 
نحو التتويج بلقب «البرميير ليغ» 
للمرة التاسعة عشرة في تاريخهم. 
اما ارسنال فتعتبر املسابقة فرصة 
لـــه من اجل وضع حد لصيام عن 

فرانسيسك فابريغاس وجناحه ثيو 
والكوت بســـبب االصابة، وهو ما 
يزيد صعوبة الفريق اللندني امام 
مـــان يونايتد الذي يتلهف بدوره 
الى استعادة نغمة الفوز، خصوصا 
امام  انه تنتظره مباراة مصيرية 
ضيفه مرسيليا الفرنسي الثالثاء 
املقبل في اياب الدور ثمن النهائي 
ملسابقة دوري ابطال اوروبا. وكان 
مدربه الســـير اليكس فيرغسون 
اكد انـــه ليس لديه أي عذر لألداء 
املتواضع لفريقـــه امام ليڤربول، 

االلقاب دام ست سنوات وحتديدا 
منذ تتويجه بلقب املســـابقة عام 
٢٠٠٥ عندما تغلب على مان يونايتد 
بركالت الترجيح. ويتعني على مدرب 
ارسنال الفرنسي ارسني ڤينغر ان 
ينسي العبيه مرارة الفشل محليا 
واوروبيا ورفع معنوياتهم حتى 
يتمكنوا من فك عقدة مان يونايتد 
كون الفريق اللندني لم يتغلب على 
منافسه منذ ٣ اعوام، كما ان فوزه 
االخير عليه في «اولدترافورد» يعود 
الى عام ٢٠٠٦. ويدرك ڤينغر نفسه 

اللقب، كما ودعا الكأس احمللية ولم 
يبق امامهما سوى املنافسة على 
احدى املراكز املؤهلة للمسابقتني 
االوروبيتني املوسم املقبل. ويحل 
بوروسيا دورمتوند املتصدر ضيفا 
على هوڤنهامي التاســــع وكله امل 
في انتزاع النقاط الثالث لتوسيع 
الفارق بينه وبني مطارده املباشر 
بايــــر ليڤركوزن الــــذي ينتظره 
اختبار صعب امام مضيفه ماينتس 
الرابع. وفي باقي املباريات يلعب 
شالكه املنتشي ببلوغه ربع نهائي 
دوري ابطال اوروبا على حساب 
اينتراخت  ڤالنسيا االسباني مع 
فرانكفورت، وفولڤســــبورغ مع 
نورمبرغ، وكايزرســــلوترن مع 
فرايبــــورغ، وڤيــــردر برمين مع 

بوروسيا مونشنغالدباخ.

  فرنسا

  يحل ليون الثالث ضيفا على 
السابعة  التاسع املرحلة  سوشو 
الفرنسي  الدوري  والعشرين من 
في اختبار سهل نسبيا. وفي باقي 
افينيون مع  ارل  املباريات يلعب 
لوريان، لنس مع تولوز، نانسي 
مع كاين، نيس مع اوكسير وسانت 

اتيان مع بريست.

من الشباب نسبيا باملقارنة مع 
بالتر، الذي أكمل عامه الـ ٧٥.

  وسيكون عمره ٧٩ عاما قبل 
نهاية الفترة الرئاسية املقبلة التي 

متتد إلى أربع سنوات.
أثبتت    ولكن شهية بن همام 
أنها ليست لتعظيم شخصيته، 
خصوصا منـــذ إعالنه ميله إلى 
الوقـــوف وراء أي منافس آخر 
ذي مصداقية لشغل الوظيفة، إذ 
أوضح «سأدعم ١٠٠ ٪ أي شخص.. 
لم أحتدث مع ميشـــيل بالتيني 
(رئيس يويفا) منذ مدة طويلة، 
لكنني ســـبق أن قلت له إنه إذا 
كان يريد أن يرشـــح نفسه فإنه 
الكامل، ومازلت  سيتلقى دعمي 

 ميسي لمواصلة عروضه الساحرة 
أمام إشبيلية وكاسيريس يتوعده

   
  يســـتهدف النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مواصلة عروضه 
الساحرة غدا األحد عبر قيادة فريقه برشلونة لتحقيق فوز جديد على 
حساب مضيفه اشبيلية. وخطف ميسي جميع العناوين الرئيسية 
للصحف بعد أن سجل هدفني ليقود فريقه للفوز على ارسنال. وأحرز 
ميســـي ٤٥ هدفا خالل ٤٠ مباراة في املوســـم احلالي على مستوى 
جميع املسابقات. وأكد ميسي «األمور تسير على خير ما يرام ونود 
أن نواصل السير على نفس النهج». في املقابل، يبحث مدافع فريق 
اشبيلية مارتني كاســـيريس عن الفوز على برشلونة بأي ثمن غدا 

من أجل حتسني وضع فريقه في الدوري االسباني. 

مصـــرا على ذلك». وســـيحضر 
بن همام مؤمتـــر باريس ليويفا 
الذي سيعقد في ٢٠ اجلاري، في 
الوقت الـــذي يكون قد أعلن عن 
ترشـــيحه النتخابات الرئاســـة 
من عدمه. واكدت املصادر ان بن 
همام سيكون املنافس الرئيسي 
لبالتر، مشـــيرة الى انه سيعلن 
ترشيحه رسميا االسبوع املقبل 

كحد اقصى.
  ويتمتع بـــن همام باالحترام 
التنفيذية لالحتاد  اللجنة  داخل 
الدولي، حيث يشغل منصبه فيها 
منذ عام ١٩٩٦ ولعب دورا كبيرا في 
حصول بالده على شرف استضافة 

كأس العالم ٢٠٢٢. 

 عالمية  متفرقات 

  ذكرت تقارير صحافية أن الهولندي الدولي اريني روبن جنم 
بايــــرن ميونيخ األملاني قد يكون في طريقه للرحيل عن حامل 
لقب البوندســــليغا الصيف املقبل، في إطار رغبته في االنتقال 

إلى ميالن اإليطالي.
ــع االحتاد  ــفيلد عقده م ــار هيتس ــدرب االملاني اومت ــدد امل    م
السويسري لكرة القدم عامني اضافيني وسيبقى مديرا فنيا ملنتخب 

سويسرا حتى صيف ٢٠١٤.
   ذكرت وسائل االعالم الروســــية ان فريق اجني ماخاشكاال 
املشــــارك في الدوري الروســــي املمتاز تعاقد مع العب الوسط 

الدولي املغربي مبارك بوصوفة من اندرخلت البلجيكي.
   اعرب السائق البرازيلي فيليبي ماسا عن رضاه جتاه التعديالت 
ــيارته اجلديدة خالل التجارب  ــي ادخلها فريقه فيراري على س الت

التي يخوضها حاليا على حلبة برشلونة.
   اســــتعاد ميامي هيت توازنه وحلق ببوســــطن سلتيكس 
وشيكاغو بولز وسان انطونيو سبيرز الى االدوار االقصائية 
«بالي اوف» بعدما حســــم موقعته النارية مع لوس اجنيليس 
ليكرز ٩٤ - ٨٨ ضمن منافســــات الدوري االميركي للمحترفني 

في كرة السلة. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس إنجلترا (الدور ربع النهائي) 

 اجلزيرة الرياضية +٥  ٣:٤٥  برمنغهام ـ بولتون 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ٨:١٥  مان يونايتد ـ أرسنال 

 إسبانيا (المرحلة الثامنة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ٨  امليريا ـ أتلتيكو مدريد 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  ريال مدريد ـ هيركوليس 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ريال سرقسطة ـ ڤالنسيا 

 إيطاليا (المرحلة التاسعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  تشيزينا ـ يوڤنتوس 

 المانيا (المرحلة السادسة والعشرون) 
 دبي الرياضية ١  ٥:٣٠  بايرن ميونيخ ـ هامبورغ 

 ٥:٣٠  شالكه ـ اينتراخت فرانكفورت 
 ٥:٣٠  فولڤسبورغ ـ نورمبرغ 

 دبي الرياضية ٢  ٥:٣٠  هوڤنهامي ـ بوروسيا دورمتوند 
 ٥:٣٠  كايزر سلوترن ـ فرايبورغ 
 دبي الرياضية ١  ٨:٣٠  ڤيردر برمين ـ مونشنغالدباخ 

 فرنسا (المرحلة السابعة والعشرون) 
 ٩  ارل أفينيون ـ لوريان 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٩  لنس ـ تولوز 
 ٩  نانسي ـ كاين 
 اجلزيرة الرياضية +٦  ٩  نيس ـ أوكسير 

 اجلزيرة الرياضية +٧  ٩  سانت إتيان ـ بريست 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  سوشو ـ ليون 


