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بالوتيلي: إذا قابلت رونالدو  فسينصلح حاليالرياضية
يرى املهاجم اإليطالي الشاب ماريو بالوتيلي، جنم مانشستر سيتي 
اإلجنليزي، أن األسطورة البرازيلي رونالدو ميكنه أن يساعده على االنتقال 
مبسيرته الكروية إلى مرحلة جديدة. وقال بالوتيلي »قدموني لرونالدو وأقسم 
بأنني سأستقيم حتى نهاية مسيرتي«، وأضاف »لم يسبق لي أن التقيت به، 
عندما تلتقي أسطورة ميكنه أن يغير طريقتك في التفكير،  رونالدو هو األعظم 
وبالتالي فإن كلمة واحدة منه تساوي آالف الكلمات من اآلخرين«.
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حتدثت وسائل إعالم برازيلية 
ع���ن تعرض النج���م البرازيلي 
املخضرم روبرتو كارلوس الهانة 
عنصرية من أحد مشجعي الفريق 
املنافس خالل املباراة التي خسرها 
فريقه اجلديد آجني أمام زينيت 
س���ان بطرس���برغ في الدوري 
الروس���ي. وأثير جدل واس���ع 
عقب انتهاء املباراة عقب ورود 
صورة تظهر مش���جع لزينيت 
يعرض ثمرة موز على روبرتو 
كارلوس، أثناء دخول الفريقني 

أرض امللعب.

اعلن نادي برشلونة االسباني 
انه جدد عقد مدافعه البرازيلي 
داني���ال الڤيش حتى عام 2015. 
واذاع الن���ادي بيانا في موقعه 
على ش���بكة االنترنت جاء فيه 
»توصل نادي برشلونة مع داني 
الڤيس لتجديد عقده مع النادي 
ملدة ثالثة مواسم اضافية حتى 
30 يوني���و عام 2015«، واضاف 
البيان »مت التوقيع رسميا على 
العقد اجلديد امس«، وكان العقد 
احلالي اللڤيس ينتهي في يونيو 

عام 2012.

»ص����ن«  ذك����رت صحيف����ة 
البريطاني����ة أن املدرب الهولندي 
غوس هيدينك أمل����ح إلى إمكانية 
عودته للعمل مع نادي تشلس����ي 
اإلجنليزي بعد اعترافه بأنه مستعد 
للتخلي عن وظيفته احلالية كمدير 
فني ملنتخب تركيا. وكان هيدينك 
رفض عرضا من تشلسي لتولي 
منصب مدير الك����رة بالنادي في 
نوفمبر املاض����ي، غير أن املدرب 
الهولندي قال انه سيضع حدا لعمله 
مع املنتخب التركي في حال تبخر 
أمله الضعيف بالفعل في التأهل 

ل�»يورو 2012«.

أعلن نادي باي���رن ميونيخ 
االملاني انه ين���وي التوجه الى 
الياب���ان خلوض مب���اراة ودية 
يعود ريعها الى ضحايا الكارثة 
الطبيعية والنووية التي ضربت 
اليابان الشهر اجلاري. ولم يتحدد 
بعد موعد اقامة املباراة وال من 
سيكون الفريق املنافس، اال ان 
ادارة نادي بايرن ميونيخ اقترحت 
ان تقام بني 17 و25 مايو املقبل 
وتركت الفرصة لالحتاد الياباني 

حرية تنظيم هذا اللقاء. 

عاد مهاجم فريق ريال مدريد 
االسباني اميانويل اديبايور الى 
صفوف منتخب توغو حيث من 
املقرر ان يشارك االحد املقبل في 
املقررة ضد ماالوي في  املباراة 
ليلونغوي ضمن اجلولة السابعة 
من تصفيات املجموعة احلادية 
عشرة من التصفيات املؤهلة الى 
كأس امم افريقي���ا 2012. وجاء 
اس���تدعاء اديبايور لينضم الى 

تشكيلة 16 العبا محترفا. 

أك����د املتح����دث ع����ن االحتاد 
الكوستاريكي خوان كارلوس رومان 
أن استضافة املنتخب األرجنتيني 
استعدادا للمباراة الودية املقررة 
بني منتخبي البلدين في 29 اجلاري 
ستكلف االحتاد الكوستاريكي أكثر 
من 2.5 ملي����ون دوالر. وأوضح 
رومان أن هذه التكلفة تشتمل على 
املقابل املادي الذي سيحصل عليه 
املنتخب األرجنتيني خلوض هذه 
املباراة وتذاكر الطيران واإلقامة.

إهانة عنصرية 
لكارلوس من مشجع

ألڤيس يجدد عقده 
مع برشلونة

»صن«: هيدينك 
يغازل تشلسي

مباراة خيرية لبايرن 
في اليابان

أديبايور يعود
إلى صفوف توغو

مباراة األرجنتني 
تكلف كوستاريكا 
2.5 مليون دوالر

ال مرشح مفضاًل لبالتيني بني بالتر 
وبن همام في الوقت احلالي

توريس: إسبانيا متعطشة
للفوز بلقب »يورو 2012«

رونالدو يندب حظه بسبب 
الغياب عن البرتغال

»يويفا« يتعهد بعائدات أكبر 
حلقوق البث التلفزيوني

اعتبر رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم ميشال بالتيني 
أال مرش���ح مفضال لديه بني الرئيس احلالي لالحتاد الدولي 
)فيفا( السويسري جوزيف بالتر والقطري محمد بن همام 
في االنتخابات الرئاسية املقبلة املقررة في االول من يونيو 
املقبل، مشيرا الى انه يتعني عليه مشاورة الدول االوروبية 

قبل االعالن عن قرار بهذا الصدد. 
وقال بالتيني اثر اعادة انتخابه 
لوالية ثاني���ة اول من امس في 
باريس »هناك مرشحان لرئاسة 
فيفا، وانتم تسألوني ملن سيذهب 
صوتي. في السابق كنت مجرد 
ميش���ال بالتيني ولم اكن افكر 
س���وى بنفس���ي، اما اليوم فأنا 
رئيس االحتاد االوروبي، ويتوجب 
علي التفكير مليا، التحدث باالمر 
مع مختلف االحتادات االوروبية 
ملعرفة رأيهم باملرشحني، وبالتالي 
لم اعد اس���تطيع التكلم باسمي 

الشخصي«.
واضاف »يتعني علي معرفة ما اذا كان املس���ؤولون في 
االحتاد االوروبي يريدون التصويت لهذا املرش���ح او ذاك، 
فأن���ا رئيس االحتاد االوروبي ولدي رأي في املوضوع لكنه 
يتوجب علي ان اس���تمع الى االصوات االخرى وخصوصا 
الى اعض���اء اللجنة التنفيذية ل� »يويف���ا« والى االحتادات 
الوطنية قبل ان ادلي برأي في هذا املوضوع رمبا«.وس���ئل 
ما اذا كان مهتما مبنصب رئي���س االحتاد الدولي بعد اربع 
سنوات اردف بالقول »سنلتقي بعد ثالث سنوات وسأقول 

لكم قراري بهذا املوضوع«.

أكد جنم هجوم املنتخب االسباني فرناندو توريس أن فريقه 
مازال متعطش����ا لتحقيق مزيد من النج����اح عقب فوزه بلقب 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا الصيف املاضي، وأنه 
وضع نص����ب عينيه االحتفاظ بلقب����ه األوروبي خالل بطولة 
األمم األوروبي����ة املقبلة ي����ورو 2012. ونقلت صحيفة »موندو 

ديبورتيڤو« االسبانية عن مهاجم 
نادي تشلس����ي اإلجنليزي القول 
»من أكثر األمور صعوبة في كرة 
القدم ه����ي أن تتعلم كيف تفوز، 
خاصة عندم����ا تلعب مع منتخب 
بالدك«، وأضاف »بعد العديد من 
البطوالت املخيبة لآلمال، عرفت 
اسبانيا أخيرا كيف تفوز ونحن 
متحمسون ملواصلة انتصاراتنا«. 
أك����د توريس أن هدف اس����بانيا 
املقبل هو »يورو 2012« في پولندا 
وأوكرانيا، وقال »لم ينجح فريق 
من قبل في الفوز بلقبني متتالني، 

س����واء في البطولة األوروبية أو في كأس العالم، لكن هذا هو 
هدفنا التالي وال يوجد ما هو أفضل من حتطيم األرقام القياسية«. 
تتصدر اس����بانيا حاليا ترتيب املجموعة التاسعة بالتصفيات 

برصيد 9 نقاط من ثالث مباريات.

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال 
مدريد االس���باني، عن أسفه لعدم قدرته على االنضمام إلى 
منتخب بالده خالل املباراتني الوديتني أمام تشيلي وفنلندا، 
مؤكدا أنه يس���عى إلى التعافي بشكل كامل قبل دخوله إلى 
املس���تطيل األخضر مجددا. وكان ري���ال مدريد أعلن األحد 

املاضي أن رونالدو سيغيب عن 
املالعب أسبوعني على األقل بسبب 
إصابة في أوتار الساق تعرض لها 
خالل الفوز على أتلتيكو مدريد 
الس���بت املاضي، وقال رونالدو 
)26 عاما( لصحيفة »ماركا«: »من 
الناحية اجلسدية ال أشعر بحالة 
جيدة، أريد أن أتعافى بنس���بة 
100%، كونك مصابا يجعلك تقلق 
كثيرا وال أريد أن يؤثر ذلك على 
حالتي النفسية«، وأضاف »أمتنى 
املشاركة في املباراتني الوديتني 
مع املنتخب البرتغالي ولكني ال 

أستطيع، وعلى اجلانب اآلخر بات بإمكان ريكاردو كارڤالو، 
زميل رونالدو في ريال مدريد، املشاركة مع املنتخب البرتغالي 

بعد تعافيه من إصابة في أوتار الساق اليمنى.

وع���د االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( االحتادات األعضاء 
به بعائدات أكب���ر، بعد أن اتفق على بيع حقوق البث التلفزيوني 
ملباريات التصفيات املؤهلة إلى بطوالت كأس العالم واألمم األوروبية 
مجتمعة.وأعلن الفرنسي ميش���يل بالتيني رئيس ال� »يويفا« أن 
جميع االحتادات صوتت لصالح هذا القرار، خالل اجتماع االحتاد 
ال���ذي عقد اليوم في باريس. وق���ال بالتيني »متكنا من احلصول 
على 53 توقيعا، وبذلك نكون في مس���تهل مغامرة رائعة«، ويجب 
أن يبدأ تسويق تلك احلقوق اعتبارا من التصفيات املؤهلة لبطولة 
األمم األوروبية التي تستضيفها فرنس���ا عام 2016. ومن املنتظر 
أن جترى مزاي���دة للحصول على تلك احلقوق ف���ي العام املقبل، 
وسيبقى حق التفاوض على بث املباريات الودية ملكا لالحتادات 
الوطني���ة، ويضمن اليويفا بذلك أمواال أكبر ألعضائه مما كان يتم 
احلصول عليه حتى اآلن بص���ورة فردية، وأوضح بالتيني »انها 
خطوة ينبغي أن تس���اعد في املقام األول عل���ى حماية ومواصلة 

تطوير منتخبات الكرة«.

ميشال بالتيني

فرناندو توريس

كريستيانو رونالدو

من جه���ة اخرى، أكد االحتاد 
البنمي لكرة القدم ان بالتر سيزور 
بنما يوم���ي 15 و16 أبريل املقبل 
حلضور افتتاح مشروع »الهدف« 
في مدينة »إيرفنج ساالدينو«، 
ببنما وسبق لبالتر أن زار بنما 
أكثر من مرة س���ابقة ملس���اندة 
مشروعات تطوير كرة القدم ولكنه 
س���يزور بنما هذه املرة لوضع 
حجر األساس وافتتاح العمل في 
مش���روع »الهدف« الذي يتبناه 
الفيفا للمساهمة في تطوير اللعبة 
مبختلف أنح���اء العالم. ووجه 
االحتاد البنمي الدعوة إلى بالتر 
حلضور افتتاح البطولة اجلديدة 
التي ينظمها االحتاد للناش���ئني 
)حت���ت 13 عام���ا( وذل���ك على 
ستاد »لويس إيرنستو« مبدينة 
ساالدينو الرياضية التي أجريت 
بها عمليات التجديد والتحديث 
باستثمارات كبيرة من احلكومة 

البنمية.

ان االمور تس���ير الى االمام في 
االحتاد الدولي، كل ما نس���معه 
حاليا هو توجيه االنتقادات الى 
فيفا وفي معظم االحيان بطريقة 
غير مقبولة، هذا ما يدفعني الى 
ترشيح نفسي واجراء التغيير«، 
وكشف بن همام انه لم يتكلم مع 
بالتر منذ ان اعلن ترشيحه في 
18 من الش���هر اجلاري وقال في 
هذا الصدد »ل���م اتكلم معه منذ 
ان اعلنت ترشيحي، كان اتصالي 
االخير به قبل اس���بوعني على 
االرجح«، وتابع »آمل ان يتفهم 
بالتر ان لعبتنا تعتمد على مبدأ 
املنافسة، وبالتالي امتنى عليه ان 
يعتبر أن هذه املنافسة ال تعني 
العداوة بيننا«، واوضح بن همام 
»ابلغ احلادية والستني من عمري 
حاليا ولدي الطموح والقدرة على 
املساهمة في تلميع صورة فيفا، 
فاذا لم تسنح لي الفرصة اليوم، 

فمتى؟«.

االخيرة وقال في هذا الصدد »كنت 
داعما لبالتر خ���الل االنتخابات 
املشهودة التي خاضها عامي 1998 
و2002، لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه اآلن هو »سيدي الرئيس، 
متى ستكتفي؟«، وكشف بن همام 
انه في حال انتخابه يريد حتديد 
مدة رئاسته بواليتني فقط وقال 
»سأحدد فترة رئاستي بواليتني 
فقط، وسأتقدم باقتراحي مجددا 
لتحديد والية اي رئيس باثنتني 

ايضا«.
وتابع »الواقع ان بالتر عندما 
تبوأ سدة رئاسة فيفا اعلن صراحة 
انه يريد املكوث لواليتني فقط، 
ثم اصبحت الواليتان ثالثا، واآلن 
يريد والية رابعة، واحلقيقة لم 
يحصل اي تطور نوعي في االحتاد 
الدولي في الس���نوات الثالث او 

االربع االخيرة«.
واضاف »ال اعتبر نفسي عرابا 
لكرة القدم لكن صراحة، ال ارى 

اعتبر رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن همام، 
الذي تقدم بترشحه لرئاسة االحتاد 
الدولي في االنتخابات املقررة في 
االول من يونيو املقبل، ان الوقت 
قد حان لتولي ادارة جديدة مقاليد 
احلكم في ال� »فيفا«. وجاء كالم 
بن همام في حديث الذاعة »سي.

ان.ان« االميركية، حيث شدد على 
ضرورة ان يتمتع االحتاد الدولي 
بشفافية اكبر في املستقبل.وقال 
بن همام »تشهد رئاسة االحتاد 
الدولي تولي شخصية واحدة هذه 
املهمة منذ 13 عاما، يعمل جوزيف 
بالتر في هذه املؤسسة منذ 35 
عام���ا واعتقد انه س���اهم كثيرا 
اللعبة، لكنه استمر  في تطوير 
طويال واعتقد ان الوقت قد حان 
الدارة جديدة في فيفا«، واوضح: 

»التغيير ليس امرا سيئا«.
واعتبر املسؤول القطري ان 
كرة القدم ل���م تتقدم في اآلونة 

)أ.ف.پ( جوزيف بالتر يطمح إلى فترة رئاسية رابعة ل� »فيفا«   محمد بن همام يلوح بعالمة النصر في سباقه لرئاسة »فيفا«

أعرب جنم وس���ط فريق 
برشلونة االس���باني تشافي 
هرنانديز عن طموحه أن ميدد 
مسيرته مع املنتخب االسباني، 
املباراة  الوقوف عن���د  وعدم 
الدولية املائة له، والتي تتواكب 
مع املباراة أمام التش���يك غدا 
اجلمعة في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس األمم األوروبية 
»يورو 2012«. وقال تشافي )31 
عاما( لصحيفة »آس« االسبانية 
»م���ازال أمام���ي الكثي���ر من 
املباريات، إنني فخور باقترابي 
من تخطي حاجز املائة مباراة، 
لك���ن أعتقد أن م���ازال أمامي 
املباريات«. ورغم  الكثير من 
فوزه بلقب كأس العالم وكأس 
األمم األوروبية، فإن تش���افي 
مازال يتذكر األيام املظلمة للكرة 
االسبانية، وأعرب عن امتنانه 

رمبا يبدو أمرا غريبا واتهاما 
يثير الشك، لكن احلقيقة والواقع 
يوحيان بأن برشلونة االسباني 
قد يصبح، ف���ي الفترة املقبلة، 
ضحي���ة لالعب���ه األرجنتيني 
الش���اب ليونيل ميسي. هكذا 
يسود االعتقاد في برشلونة أن 
ميس���ي الذي يخطف األضواء 
من مب���اراة ألخرى وينال أكبر 
قدر ممكن من اإلش���ادة بفضل 
تألقه في صفوف برشلونة قد 
يصبح صداعا في رأس الفريق 
الكاتالوني في الفترة املقبلة، وال 
إلى مشكلة يثيرها  يرجع ذلك 
الالعب أو إصاب���ة يعاني منها 
وإمنا إلى رحلته املاراثونية مع 
منتخب بالده خلوض مباراتني 
وديتني األسبوع املقبل في إطار 
االس���تعدادات لبطول���ة كأس 
القادمة  أميركا اجلنوبي���ة  أمم 
إقامتها  املق���رر  أميركا(  )كوبا 
في األرجنت���ني منتصف العام 

احلالي.
وغادر ميسي برشلونة اول 
من أمس متجه����ا إلى الواليات 
املتحدة على أن يعود لبرشلونة 

مر العصور. وقد فاز بكل ما 
ميك����ن الفوز به في عالم كرة 
القدم س����واء مع برشلونة أو 
مع منتخب اسبانيا«. وأضاف 
املهاجم االسباني الدولي »من 
الرائع أن تشاهد تشافي وهو 
يلع����ب، إنك حتت����اج للعب 
س����نوات طويلة عل����ى أعلى 
مستوى لتفعل ما يفعله هو 
أنه  اآلن.وأوض����ح لورينتي 
في حال فوز اس����بانيا، بطلة 
أوروبا والعالم، في مباراتيها 
املقبلتني بالتصفيات األوروبية 
أمام التشيك وليتوانيا فإنها 
ستضمن التأهل لنهائيات يورو 
2012، وقال »نحن حريصون 
على حتقيق نتيجة طيبة في 
هاتني املباراتني املهمتني.لنرى 
إذا كنا سنتمكن من إمتام مهمتنا 

وإحراز النقاط املطلوبة«.

ويبدأ ميسي بعدها رحلة العودة 
يوم األربعاء املقبل برحلة طيران 
من سان خوسيه إلى أتالنتا ثم 
رحلة أخرى إلى برشلونة، ويبلغ 
التي يقطعها  إجمالي املس����افة 
الالعب ذهابا وإيابا 20 ألفا و154 
كيلومترا كما سيقضي الالعب 27 
ساعة داخل الطائرات ليعود إلى 
برشلونة يوم اخلميس املقبل قبل 
يومني فقط م����ن مباراة الفريق 
الصعبة في الدوري االس����باني 
أم����ام ڤياريال صاح����ب املركز 
الثالث في جدول املسابقة. ولن 
يكون ميسي هو نقطة املعاناة 
الوحي����دة لبرش����لونة من هذه 
الرحلة املاراثونية حيث سيرافقه 
خاللها كل من خافيير ماسكيرانو 
جنم خط وسط برشلونة وزميله 
املدافع غابرييل ميليتو مما يعني 
مشكلة حقيقية للمدرب جوسيب 
غوارديوال املدير الفني لبرشلونة 
والذي يفتقد حاليا جهود مدافعيه 
كارلس بويول والفرنسي إيريك 
أبيدال لإلصابة باإلضافة لصانع 
اللعب تشافي هيرنانديز بسبب 

اإليقاف.

لعائلته للوقوف بجانبه في 
أحلك الظروف، وقال »في أي 
وقت تسير فيه األمور بشكل 
خاطئ جتد عائلتك بجانبك، 
إنني محظوظ للغاية في هذا 
اجلانب«، وأك���د »عظمة هذه 
الدولة  انه���ا توحد  الرياضة 
بأكملها خلفنا، أعش���ق هذه 

اللعبة«.
من جان����ب آخ����ر، أعرب 
مهاج����م ن����ادي أتلتيك بلباو 
االسباني فيرناندو لورينتي 
ب����أن مواطنه  عن اعتق����اده 
تشافي يعد واحدا من أفضل 
العبي الكرة االسبانية طوال 
تاريخها. وص����رح لورينتي 
ملوق����ع صحيفة »س����بورت« 
االسبانية على اإلنترنت بالقول 
»إن تش����افي العب رائع حقا، 
إنه أفضل العبي اسبانيا على 

املقبل ليستأنف  يوم اخلميس 
مسيرته مع الفريق الكاتالوني 
دون احلصول على أي قدر من 
الراحة بعد رحلته الطويلة إلى 
القارة األميركية. وأثار ميسي 
ضجة هائل����ة لدى وصوله إلى 
نيوجيرسي، والتف عدد كبير 
من املشجعني والعاملني باملطار 
حول النجم األرجنتيني الشاب 
لدى وصوله وقبل مغادرة الالعب 
اإلقامة  إلى فندق  املطار متجها 
دون اإلدالء ب����أي تصريح����ات 
صحافي����ة. وأش����ارت صحيفة 
»سبورت« االسبانية الرياضية 
إلى هذه الرحلة الطويلة بقولها 
أل����ف كيلومتر م����ن أجل   20«
مباراتني« حيث يلتقي املنتخب 
األرجنتين����ي نظيريه األميركي 
والكوستاريكي األسبوع املقبل. 
وغادر ميسي برشلونة متجها إلى 
مدينة نيويورك األميركية حيث 
يلتقي املنتخب األرجنتيني نظيره 
األميركي بعد غد قبل السفر إلى 
سان خوسيه ليحل ضيفا على 
نظيره الكوستاريكي في مباراة 
ودية أخرى يوم الثالثاء املقبل. 

جنم إسبانيا تشافي هرنانديز يواصل تألقه مع »املاتادور«

)رويترز( ميسي قد يتعرض لإلرهاق بسبب كثرة املباريات  

لورينتي يعتبره أفضل العبي إسبانيا على مر العصور

تشافي: فخور باقترابي من تخطي حاجز 100 مباراة دولية

يسافر 20 ألف كيلومتر من أجل مباراتني أمام أميركا وكوستاريكا

رحلة ماراثونية.. جتعل برشلونة ضحية مليسي

   بالتر يزور بنما الشهر املقبل الفتتاح مشروع »الهدف«

بن همام: حان الوقت إلدارة جديدة في »فيفا«
املنافسة

على املنصب
ال تعني العداوة

بني الطرفني


