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 ريال مدريد «سبع» على ملقة.. ورونالدو «ملك» الشباك
 قمة إيطالية بين ميالن ويوڤنتوس.. وبرشلونة لكشف «سر»قسطة.. وبايرن لمداواة جراحه أمام هانوڤر

(أ.ف.پ)  جنم ريال مدريد كريستيانو رونالدو تألق أمام ملقة وسجل «هاتريك» 

 إصابة رونالدو تبعده أسبوعين كحد أقصى
  

ــتيانو رونالدو عن  ــي كريس ــال مدريد البرتغال ــيغيب مهاجم ري   س
ــبوعني إلصابته بتمزق عضلي في  ــب ملدة تتراوح بني ١٠ أيام وأس املالع
ساقه اليسرى خالل مباراة فريقه ضد ملقة كما أعلن النادي امللكي، وأكد 
ــال بان رونالدو «يعاني من متزق عضلي ما يتوجب راحة تتراوح بني  ري
١٠ أيام و١٥ يوما». ومن جانبه اعترف جوزيه مورينيو عقب املباراة بأن 

اإلصابة التي تعرض لها رونالدو قد تكون خطيرة. 

السادس اليوم في املرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري الفرنسي، 
فيما يلتقي باريس ســــان جرمان 
الــــذي يتخلف بفارق نقطتني عن 
الصدارة واملنتشي من تأهله الى 
نصف نهائي الكأس احمللية، فيحل 

ضيفا على اوكسير. 

النقاط السبع الذي يفصله عن 
غرميه ريال مدريد عندما يخوض 
اليوم اختبارا سهال على ملعب 
«كامب نو» امام سرقســـطة في 
الســـابعة والعشرين.  املرحلة 
ويبحث النـــادي الكاتالوني عن 

مع كايزرســــلوترن، وبوروسيا 
مونشــــنغالدباخ مــــع هوفنهامي، 

ونورمبرغ مع سانت باولي.

  فرنسا

  سيكون رين امام فرصة االنفراد 
بالصدارة عندما يواجه مونبلييه 

 مورينيو يشيد
  بـ «تطور» بنزيمة

  
  أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو املدير الفني لفريق ريال مدريد 
مبستوى جنمه الفرنسي الشاب كرمي بنزمية خالل الفوز الساحق 
على ملقة، وقال مورينيو خالل املؤمتر الصحافي للمباراة «كرمي 
بنزمية حتسن أداؤه كثيرا في األسابيع األخيرة، إنه العب مختلف 
متاما مقارنة مبستواه حني قدومه».وتابع «إنه أكثر صالبة وأكثر 
قوة من الناحيتني الذهنية واجلسدية، لقد لعب مبستوى مذهل 

أمس وكان نشيطا للغاية، اعجبني كثيرا».
  

  «فيفا» يعلن عن تحقيق
  أرباح هائلة آخر ٤ أعوام

  
  أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه حقق أرباحا بلغت ٦٣١ 
مليون دوالر على مـــدار آخر أربعة أعوام، اعتبارا من ٢٠٠٧، وبلغت 
عائدات الـ «فيفا» خالل هذه الفترة ٤٫١٨٩ مليارات دوالر بينما بلغت 
نفقاته ٣٫٥٥٨ مليـــارات دوالر، وذكر «فيفا» في البيان «هذه النتائج 
اإليجابية للغاية تعكس النجاح املالي لكأس العالم ٢٠١٠ التي أقيمت 

بجنوب أفريقيا.
  وســـاعدت النتائج املالية لهذه الفترة أيضا على دعم االحتياطي 

لدى الفيفا، والذي بلغ ١٢٨٠ مليون دوالر.
  وجاءت املزيد من األخبار السارة بالنسبة للجوانب املالية لالحتاد، 
حيث أعلن أن حقوق البث التلفزيوني، في الشـــرق األوسط وبعض 
دول آســـيا وأميركا الالتينية، لفعاليـــات بطولتي كأس العالم ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢، بيعت مببلغ ١٫٧مليار دوالر، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٩٠٪ 
مقارنة باملبلغ الذي بيعت به حقوق بث فعاليات بطولتي ٢٠١٠ و٢٠١٤ 

في الدول نفسها. 

مــــع بالكبيــــرن، ونيوكاســــل مع 
ايفرتون، ووست هام يونايتد مع 
ستوك سيتي، ومانشستر سيتي 

مع ويغان اثلتيك.

  ايطاليا

  يخوض ميالن املتصدر امتحانا 
جديدا في حملته الحراز لقب بطولة 
ايطاليا عندما يحل على يوڤنتوس 
السابع اليوم. وكان ميالن تغلب 
على نابولي ٣-٠ في مباراة قمة 
االثنني املاضي، ليبتعد بفارق ٥ 
نقاط عن انتر ميالن الذي صعد 
الى املركز الثاني، وست نقاط عن 
نابولي، في حني يحتل يوڤنتوس 
املركز السابع بفارق ١٧ نقطة عن 

«روسونيري».

  ألمانيا

  يأمل ليڤركوزن احملافظة على 
مركزه الثاني بعد تعادله االخير 
مع ڤيردر برمين، عندما يستقبل 
الذي  الرابع عشر  ڤولفســــبورغ 
لم يــــذق طعم الفوز فــــي آخر ٦ 
اليوم املرحلة اخلامسة  مباريات 
والعشرين من بطولة أملانيا. لكن 
االنظار ستتجه في هذه املرحلة الى 
مبــــاراة هانوڤر الثالث مع ضيفه 
بايرن ميونيخ الرابع. وفي باقي 
املباريات، يلعب شتوتغارت مع 
شــــالكه، واينتراخت فرانكفورت 

فوزه الثالث في حوالي اسبوع 
بعد ان تغلب على مضيفه ريال 
مايـــوركا ٣-٠ الســـبت املاضي 
القوي ڤالنســـيا ١-٠  ومضيفه 
االربعاء، وذلك من اجل التحضير 
بأفضل طريقة ممكنة ملواجهته مع 
ارسنال االجنليزي الثالثاء املقبل 
في اياب الدور ثمن النهائي من 
دوري ابطال أوروبا وذلك بعد ان 
خسر ذهابا في لندن ١-٢. وحافظ 
برشلونة بفوزه على ڤالنسيا في 
«ميســـتايا» بفضل األرجنتيني 
ليونيل ميسي، على سجله اخلالي 
من الهزائم خارج قواعده للمباراة 
العشرين على التوالي، ليضيف 
اجنازا قياسيا آخر لسجله (الى 
جانب أطول سلسلة انتصارات 
وأطول سلســـلة مباريات دون 
هزمية). وتشهد املرحلة مواجهة 
نارية بني اتلتيكو مدريد وضيفه 
ڤياريال الرابع اليوم، كما يلتقي 

ريال مايوركا مع ڤالنسيا.

  انجلترا

  قد يكون ارسنال اكبر املستفيدين 
من لقاء القمة غدا بني مان يونايتد 
وليڤربول عندما يستضيف اليوم 
سندرالند على ستاد االمارات في 
لندن. وفي املباريات األخرى، يلتقي 
برمنغهام مع وســــت بروميتش، 
وبولتون مع استون ڤيال، وفوالم 

 حقق ريال مدريد فوزا ساحقا 
على ضيفه املتواضع ملقة ٧-٠ 
مســـاء اول من امس على ملعب 
«ســـانتياغو برنابيو» في ختام 
املرحلة السادسة والعشرين من 
القدم.  الدوري االســـباني لكرة 
ويدين النادي امللكي بعودته الى 
سكة االنتصارات، بعد تعادله في 
املرحلة السابقة مع ديبورتيڤو 
ال كورونـــا، وحتقيقـــه فـــوزه 
التوالي  الثالث والعشرين على 
بـــني جماهيره الـــى البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي سجل 
ثالثية للمرة الرابعة هذا املوسم، 
ليفك صيامه عن التهديف بعدما 
فشل في ايجاد طريقه الى الشباك 
فـــي املباريات األربـــع األخيرة، 
الذي  والفرنســـي كرمي بنزمية 

سجل ثنائية.
  وأصبح رونالدو الذي أصيب 
بعد تسجيله الهدف السابع وخرج 
من املباراة ليكملها فريقه بعشرة 
العبني النه كان أجرى تبديالته 
الثالثة، اول العب من ريال يسجل 
ثالثية في أربع مناسبات خالل 
موسم واحد منذ ٥٢ عاما، وثالث 
العب في تاريـــخ النادي امللكي 
يحقق هذا االجناز بعد األسطورتني 
املجري بوشكاش واألرجنتيني 
األصل دي ســـتيفانو، علما بان 
اي العب في الدوري االســـباني 
لم ينجح في تسجيل ثالثية في 
خمس مناســـبات خالل موسم 
واحد.ورفـــع ريال مدريد بفوزه 
العشرين هذا املوسم رصيده الى 
٦٤ نقطة في املركز الثاني بفارق 
سبع نقاط عن غرميه برشلونة 
املتصدر الذي فاز االربعاء على 
ڤالنسيا ١-٠. وفي مباراة ثانية، 
تعادل امليريا صاحب املركز األخير 
مع ضيفه راسينغ سانتاندر ١-١. 
وسيكون برشلونة حامل اللقب 
امام فرصة احملافظة على فارق 

 عالمية  متفرقات 

    أعربت املستشارة األملانية أجنيال ميركل عن استعداد 
بالدهـــا لتقدمي الدعم الكامل مللـــف مدينة ميونيخ لطلب 
اســـتضافة دورة األلعاب األوملبية الشـــتوية لعام ٢٠١٨. 
وقالـــت ميركل إن امللف يتمتع بالدعم الكامل من «املدينة 

والدولة واالحتاد».
ــة املنتخب  ــو مجددا من قائم ــم رونالديني ــتبعد النج    اس
ــاراة الودية التي يخوضها أمام  ــي لكرة القدم في املب البرازيل
ــارس اجلاري في لندن، بينما  ــكوتلندي في ٢٧ م نظيره االس

عاد مواطناه لوشيو ومايكون مجددا إلى صفوف الفريق.
   حذا االسكوتلندي دارين فليتشر حذو زميله مايكل كاريك 
ومدد ارتباطه مبـــان يونايتد متصدر الدوري االجنليزي 

حتى ٢٠١٥، بحسب ما اعلن االخير امس.
    ذكرت تقارير صحافية أن سير أليكس فيرغسون املدير 
ــة اإليقاف اربع  ــد يواجه عقوب ــق مان يونايتد ق ــي لفري الفن
ــر انتقاد مارتني  ــلوكا غير مقبول، عب ــات بعد اتيانه س مباري

اتكينسون حكم املباراة التي خسرها الفريق أمام تشلسي.
   اعلن نادي مانشستر سيتي االجنليزي ايقاف مدافعه 
الدولي العاجي كولو توريه بسبب تناوله مواد منشطة.

وجاء في بيان على موقع النادي في شبكة االنترنت «يؤكد 
مانشستر سيتي ان االحتاد االجنليزي ابلغ كولو توريه بان 

نتيجة العينة االولى التي اخذت منه، جاءت ايجابية».
ــى بعد خطوة واحدة  ــتردام عل    بات فريق أياكس أمس

من التتويج بلقب بطولة كأس هولندا بعد أن تأهل إلى املباراة 
ــي الدور قبل  ــي فالفيك ٥-١ ف ــحق آر كي س النهائية عبر س

النهائي.
   اكـــد املهاجم الدولي االيطالي الســـابق روغجيريو 
ريتزيتيلي في تصريح لصحيفة «دايلي مايل» البريطانية 
ان مواطنه وزميله السابق في املنتخب كارلو انشيلوتي 

دخل في مفاوضات مع روما من اجل االشراف عليه.
   قدم اورالندو ماجيك عرضا رائعا امام جاره ومضيفه 
القوي ميامي هيت وعوض تخلفه امامه بفارق ٢٤ نقطة وفاز 
ــدوري االميركي للمحترفني  ــات ال عليه ٩٩-٩٦ ضمن منافس

في كرة السلة.
   اعلن االحتاد االوكراني لكرة القدم في رسالة نشرها 
ان االحتادين الدولي واالوروبي للعبة اللذين كانا يهددانه 
بســـحب تنظيم كأس اوروبا ٢٠١٢ بسبب خالف داخلي، 

منحاه مهلة ٣٠ يوما لوضع حد لهذا اخلالف.
ــك احلقوق  ــتون مال ــي بيرني ايكليس ــح البريطان    أمل
ــباقات فورموال واحد الى ان سباق  التجارية لبطولة العالم لس

جائزة البحرين الكبرى قد تقام في نوفمبر املقبل.
   كشـــف السائق االسترالي املخضرم مارك ويبر انه 
يعتزم انهاء مسيرته الطويلة في سباقات فورموال واحد 
مع فريقه احلالي ريد بول-رينو الذي توج املوسم املاضي 

بلقب السائقني والصانعني. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 انجلترا (المرحلة التاسعة والعشرون) 

 ابوظبي الرياضية HD٣  ٣:٤٥  برمنغهام سيتي ـ وست بروميتش 
 أبوظبي الرياضية HD٣  ٦  ارسنال ـ سندرالند 

 ابوظبي الرياضية HD٤  ٦  بولتون ـ استون ڤيال 
 ابوظبي الرياضية HD٧  ٦  فوالم ـ بالكبيرن 

 ابوظبي الرياضية HD٦  ٦  نيوكاسل ـ ايفرتون  
 ابوظبي الرياضية HD٧  ٦  وست هام ـ ستوك سيتي  
 ابوظبي الرياضية HD٣  ٨:٣٠  مانشستر سيتي ـ ويغان 

 إسبانيا (المرحلة السابعة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ٨  ريال مايوركا ـ ڤالنسيا 

 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  برشلونة ـ ريال سرقسطة  
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  اتلتيكو مدريد ـ ڤياريال  

 إيطاليا (المرحلة الثامنة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٤٥  يوڤنتوس ـ ميالن 

 ألمانيا (المرحلة الخامسة والعشرون) 
 ٥:٣٠  شتوتغارت ـ شالكه 

 ٥:٣٠  فرانكفورت ـ كايزرسلوترن  
 ٥:٣٠  مونشنغالدباخ ـ هوفنهامي 
 دبي الرياضية ١  ٥:٣٠  هانوڤر ـ بايرن ميونيخ 
 ٥:٣٠  نورمبرغ ـ سانت باولي 

 دبي الرياضية ١  ٨:٣٠  باير ليڤركوزن ـ ڤولفسبورغ 

 فرنسا (المرحلة السادسة والعشرون) 
 اجلزيرة الرياضية +٤  ٩  مونبلييه ـ رين 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ٩  نيس ـ لنس  

 ٩  تولوز ـ سوشو 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ٩  ڤالنسيان ـ موناكو 

 اجلزيرة الرياضية +٩  ٩  كاين ـ سانت اتيان 

 ٩  لوريان ـ نانسي 

 اجلزيرة الرياضية +٤  ١١  اوكسير ـ باريس سان جرمان  

 أعلن األسطورة البرازيلي السابق بيليه دعمه ترشيح رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 
الفرنسي ميشال بالتيني لرئاسة االحتاد الدولي (فيفا) في مواجهة الرئيس احلالي السويسري 
جوزيف بالتر في انتخابات األول من يونيو املقبل، وصرح بيليه في سنغافورة «العالم كله 
يعرف انه من املهم بالنســـبة إلى بالتيني ان يصبح رئيسا لفيفا، كونه العبا سابقا قد يكون 
صاحب اكبـــر فرصة، فضال عن انه رئيس االحتاد األوروبي»، وكان بالتيني أعلن في مارس 
٢٠١٠ رغبته في الترشـــح لوالية ثانية على رأس االحتاد األوروبي الذي يرأسه منذ ٢٠٠٧.من 

جانبه، أكد بالتر انه سيترشح خلالفة نفسه في رئاسة «فيفا».

 بيليه يدعم بالتيني لرئاسة «فيفا» في مواجهة بالتر


