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أك����دت صحيف����ة »ديل����ي ميل« 24
البريطانية أن أندية توتنهام ومان 
يونايتد وليڤربول االجنليزية تسعى 
إلقناع العب تشلس����ي االجنليزي 
جو كول بنس����يان أمر جتديد عقده 
واالنضمام إلى واحد منها في الصيف 

املقبل.

جو كول مطلوب من الكبار
انتقدت صحيفة »سبورت« االسبانية من جديد مستوى 
النجم البرازيلي في ريال مدريد االس���باني ريكاردو كاكا، 
وقال���ت ان الالعب الذي كلف فريقه »امللكي« ما يزيد على 
60 مليون يورو لم يكن حاسما إال في مباراة واحدة فقط. 
وقالت الصحيفة إن أداء الالعب يظهر هدر املال عليه دون 
وجه فائدة، وأن املستفيد الوحيد هو ميالن االيطالي الذي 

حصل على سعر الذهب مقابل كاكا.

ذكرت إذاعة راديو »ريناسكينسا« أن نادي ريال مدريد 
االسباني بدأ عملية التفاوض مع بنفيكا البرتغالي للحصول 
على خدم���ات املدافع داڤيد لويس خ���الل الصيف املقبل، 
الس���يما ان أن النادي األبيض أبدى اهتماما بالتعاقد معه 
في السابق إال أن دخول عدد من األندية مثل تشلسي ومان 
يونايتد االجنليزيني على خط التفاوض دفعه لإلس���راع 

بالتفاوض معه.

ريال مدريد يفاوض داڤيد لويس »سبورت«: كاكا لم يكن حاسمًا

»أولمبيكو« يعلن »حرب روما« على ميالن في كبرى المواجهات 

املرحلة اخلامسة والعشرين من 
الدوري األملاني عندما يحل ضيفا 
على كولن، وس����يواجه لوكاس 
بودولسكي مهاجم كولن احلالي 
فريقه السابق حيث فشل في فرض 
نفسه أساسيا، وسيغيب عن بايرن 
ميونيخ قلب دفاعه االرجنتيني 
الذي أصيب  مارتن دمييكيليس 
بكسر مضاعف في فكه ووجنته 
خالل مب����اراة منتخب بالده ضد 

أملانيا منتصف األسبوع.
ويحل شالكه الذي خسر مرة 
واحدة في مبارياته العشر األخيرة 
ضيفا على اينتراخت فرانكفورت، 
ويلتقي هامبورغ الرابع مع هرتا 
برلني صاح����ب املركز األخير في 
مب����اراة ستش����هد ع����ودة هدافه 
الهولندي رود ڤان نيس����تلروي 
املنتقل اليه حديثا من ريال مدريد 

االسباني.
وفي املباريات األخرى، يلتقي 
ڤيردر برمين مع ش����توتغارت، 
هانوڤ����ر،  م����ع  وفرايب����ورغ 
وڤولفس����بورغ م����ع بوخ����وم، 
وبوروسيا دورمتوند مع بوروسيا 

مونشنغالدباخ.

 فرنسا

يلتقي ليون مع بولونيي في 
املرحلة الس����ابعة والعشرين من 
الدوري الفرنسي على ملعب االخير 
محاوال احملافظة على سجله خاليا 
من الهزائم منذ مطلع العام احلالي، 
املباريات األخ����رى، يلتقي  وفي 
اوكسير مع ڤالنس����يان، ولنس 
مع باريس سان جرمان، ونيس 
مع نانس����ي، ورين مع موناكو، 
وسوشو مع تولوز، وسانت اتيان 

مع ليل.

انش����غال تشلس����ي مبس����ابقة 
الكأس، عندم����ا يحل ضيفا على 
ولفرهامبتون الضعيف في املرحلة 
الدوري  التاسعة والعشرين من 

االجنليزي.
ويبدو م����ان يونايتد في قمة 
مس����تواه في اآلونة األخيرة وال 
ش����ك في ان معنوي����ات العبيه 
ارتفعت كثيرا بعد فوزهم بكأس 
رابطة األندية االجنليزية احملترفة 
األس����بوع املاضي بتغلبهم على 
اس����تون ڤي����ال 2-1 ف����ي املباراة 

النهائية.
واعتبر مدرب م����ان يونايتد 
اليكس فيرغسون ان الصراع على 
اللقب أصب����ح ثالثيا بعد دخول 
ارس����نال طرفا قويا في األسابيع 
األخيرة مستغال تعثر تشلسي أمام 
مانشستر سيتي األسبوع املاضي، 
ومان يونايتد امام ايڤرتون 3-1 

قبل أسبوعني.
ويس���تطيع م���ان يونايتد 
االعتماد على هدافه واين روني 
صاحب 28 هدفا هذا املوسم في 
مختلف املسابقات بينها 23 في 
الدوري، بيد ان فيرغس���ون قد 
مينحه راحة خصوصا ان مباراة 
صعبة تنتظره في مواجهة ميالن 
االيطالي في اياب الدور الثاني 
من دوري أبطال أوروبا األربعاء 
املقبل، وميكن الرسنال أيضا ان 
يتبوأ الصدارة ولو مؤقتا اذا جنح 
في إحلاق الهزمية بضيفه بيرنلي 
بفارق اربعة اهداف. ويلعب وست 

هام أمام بولتون.

 ألمانيا

 ينوي بايرن ميونيخ االحتفاظ 
او االبتع����اد ف����ي الص����دارة في 

»اولدترافورد« امام مان يونايتد 
االجنليزي في إي����اب الدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا، 
الن الفريق اللومباردي مهدد بشكل 
فعلي باخلروج من املسابقة بعدما 
الذهاب على ارضه  خسر مباراة 
وب����ني جماهي����ره 2-3، ويواجه 
يوڤنتوس اخلامس اختبارا صعبا 

امام مضيفه فيورنتينا.
وكان فريق »السيدة العجوز« 
الس����ابقة عن  تنازل في املرحلة 
مركزه الراب����ع ملصلحة باليرمو 
بعدما سقط أمام األخير في عقر 
داره 0-2، وس����تكون مبارات����ه 
مصيري����ة لصراعه عل����ى املركز 
االخير املؤهل الى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.

 إنجلترا

 ميل����ك م����ان يونايتد فرصة 
االنقضاض على الصدارة مستغال 

والعشرين من الدوري االيطالي في 
مباراة مصيرية ألمال الفريقني في 
البقاء قريبني من إنتر ميالن حامل 
اللقب واملتصدر، وترتدي موقعة 
»اوملبيكو« أهمية كبرى بالنسبة 
مليالن ومضيف����ه روما الن االول 
يتخل����ف حاليا بفارق أربع نقاط 
عن جاره انتر، فيما يبتعد روما 
بفارق 7 نقاط عن »نيراتزوري«. 
وستكون املباراة قمة بكل ما للكلمة 
من معنى الن الفريقني ميران بفترة 
رائعة، حيث ان ميالن خرج فائزا 
من مباريات����ه االربع االخيرة في 
الدوري، فيما لم يذق روما طعم 
الهزمية في 16 مباراة على التوالي، 
أي منذ خس����ارته امام اودينيزي 
)1-2( في 28 أكتوبر املاضي في 

املرحلة العاشرة.
اما بالنس����بة مليالن فسيدخل 
الى موقعة »اوملبيكو« وهو يفكر 
مبباراة األربعاء املقبل على ملعب 

يتربع على الصدارة للمرة األولى 
منذ أكثر من ثالثة أشهر.

ومن جهته يس����عى اشبيلية 
»األندلسي«الذي كان فاز ذهابا على 
ريال بهدفني خليس����وس نافاس 
والبرازيل����ي ريناتو مقابل هدف 
للبرتغال����ي بيب����ي، الى اخلروج 
بالنقاط الثالث لكي يحتفظ على 
اقله مبركزه الرابع األخير املؤهل 
الى دوري أبطال أوروبا املوس����م 
املقبل، خصوصا ان الصراع محتدم 
بينه وبني مايوركا اخلامس وحتى 
ديبورتيڤو ال كورونا السادس، اذ 
ال يفصله عن األخيرين سوى 3 

و5 نقاط على التوالي.
 وبدوره لم يقدم برشلونة في 
اآلونة األخي����رة أداء مقنعا لكنه 
بقي متمسكا بفارق النقطتني الذي 
يفصله عن غرميه التقليدي، وهو 
احتاج في املرحلة السابقة الى هدف 
في الدقائق األخيرة من ميسي لكي 

يفوز على ضيفه ملقة 1-2.
وسيكون اخلطأ ممنوعا على 
فريق جوسيب غوارديوال خصوصا 
ان بانتظاره مباراة قوية جدا في 
األسبوع املقبل ضد ڤالنسيا الثالث 
الذي يسعى بدوره الى تعويض 
الهزمية الثقيل����ة التي تلقاها في 
املرحلة السابقة أمام اتلتيكو مدريد 
)1-4(، وذلك عندما يلتقي ضيفه 
راسينغ سانتاندر في ختام املرحلة. 
ويفتتح ديبورتيڤ����و ال كورونا 

املرحلة أمام تينيريفي.

 إيطاليا

 س����يكون ملعب »أوملبيكو« 
العاصم����ة االيطالي����ة روما  في 
مسرحا ملواجهة نارية بني روما 
وضيفه ميالن في املرحلة السابعة 

تتوجه األنظار اليوم الى ملعب 
»سانتياغو برنابيو« الذي يحتضن 
مواجهة قمة املرحلة اخلامس����ة 
والعشرين من الدوري االسباني 
لكرة القدم بني ريال مدريد الثاني 
واشبيلية الرابع، في وقت يخوض 
برشلونة حامل اللقب واملتصدر 
اختبارا سهال نسبيا أمام مضيفه 

امليريا.
ومير النادي امللكي بفترة رائعة 
اذ حقق ستة انتصارات متتالية 
وس����جل خالل املباريات الس����ت 
22 هدفا، رافع����ا رصيده الى 64 
هدفا في 24 مب����اراة، فيما تلقت 
شباكه 18 هدفا حتى اآلن، واملؤشر 
االيجابي الذي خرج به ريال مدريد 
من مبارياته االخيرة انه لم يعد 
الفريق الذي يعول على جنم واحد 
متمثل بالبرتغالي كريس����تيانو 
رونالدو، بل اصبح يتمتع بالتنوع 
الهجومي الذي خ����ول البرازيلي 
كاكا املساهمة بهذا التألق إضافة 
بالطبع الى األرجنتيني غونزالو 
هيغوين الذي وصل الى الشباك 
أربع مرات في املباراتني األخيرتني 
امام ڤياريال )6-2( وتينيريفي 
)5-1(، رافعا رصيده الى 16 هدفا 
في املركز الثالث على الئحة هدافي 
الدوري بف����ارق هدف عن كل من 
جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي وهداف ڤالنسيا داڤيد ڤيا، 
في حني يحتل رونالدو املركز الرابع 

برصيد 13 هدفا.
التشيلي  املدرب  ويأمل فريق 
مانويل بلليغريني ان يخرج فائزا 
من مواجهة غد لكي يحافظ اقله 
على فارق النقطتني الذي يفصله 
عن برشلونة، أمال في الوقت ذاته 
ان يتعثر األخير إمام امليريا لكي 

»سطوة الملكي« في اختبار أندلسي.. والخطأ ممنوع لبرشلونة أمام الميريا

جنم ميالن اإلجنليزي ديڤيد بيكام في اختبار قوي أمام روما قائد روما فرانشيسكو توتي جاهز ملواجهة ميالن

قرعة ربع ونصف نهائي »األبطال« 19 الجاري

»NBA« فوز مثير لميامي على ليكرز في الـ

تسحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 19 اجلاري 
ف����ي نيون مقر االحتاد القاري. وس����تكون القرعة 
مفتوحة ما يعني ان فريقني من دولة واحدة ميكن 
ان يلتقي����ا وجها لوجه. وتقام مباريات ذهاب ربع 
النهائي في 30 و31 اجلاري، ومباريات اإلياب في 6 

و7 ابريل، في حني تقام مباريات ذهاب الدور نصف 
النهائي في 20 و21 منه، ومباريات اإلياب في 27 و28 
منه أيضا. وتسحب في اليوم ذاته قرعة الدورين 
ربع النهائي ونصف النهائي ملسابقة يوروبا ليغ 
ايضا. وتقام مباريات ربع النهائي في 1 و8 ابريل، 

ونصف النهائي في 22 و29 منه.

حقق ميام���ي هيت فوزا مثي���را على لوس 
اجنيليس ليكرز 114-111 في دوري كرة الس���لة 
االميركي للمحترفني في مباراة شهدت مواجهة 
رائعة بني دواين وايد جنم االول وكوبي برانيت 

جنم الثاني.
وق���اد زاك راندولف فريقه ممفيس غريزليز 
الى الفوز على شيكاغو بولز 105-96 بتسجيله 

31 نقطة وجناحه في 18 متابعة.

وجنح ممفيس في قلب تخلفه بفارق 17 نقطة 
في الربع الثاني قبل ان يدرك التعادل في الربع 
الثالث ويحسم األمر في الربع األخير بفضل 10 
نقاط من أصل 20 سجلها العبه او جاي مايو في 
هذا الشوط. وجنح ممفيس بالتالي في حتقيق 
فوزه السادس على التوالي خارج أرضه ملحقا 
في الوقت ذاته اخلس���ارة الثالثة على التوالي 

بشيكاغو بولز.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة التاسعة والعشرون(

شو سبورت 61أرسنال � بيرنلي

شو سبورت 62وست هام � بولتون

شو سبورت 8:302ولڤرهامبتون � مان يونايتد

ألمانيا )المرحلة الخامسة والعشرون(
دبي الرياضية5:30كولن � بايرن ميونيخ

دبي الرياضية 5:301ڤيردر برمين � شتوتغارت

5:30هامبورغ � هرتا برلني

5:30فرانكفورت � شالكه

5:30فرايبورغ � هانوڤر

5:30ڤولفسبورغ � بوخوم

8:30دورمتوند � مونشنغالدباخ

اسبانيا )المرحلة الخامسة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +84ديبورتيڤو � تينيريفي

اجلزيرة الرياضية +102امليريا � برشلونة

اجلزيرة الرياضية +122ريال مدريد � اشبيلية

ايطاليا )المرحلة السابعة والعشرون(
اجلزيرة الرياضية +81فيورنتينا � يوڤنتوس

اجلزيرة الرياضية +10:451روما � ميالن

فرنسا )المرحلة السابعة والعشرون(
9اوكسير � ڤالنسيان

9بولونيي � ليون

اجلزيرة الرياضية 91لنس � سان جرمان

9نيس � نانسي

9رين � موناكو

9سوشو � تولوز

اجلزيرة الرياضية 111سانت اتيان � ليل

كأس انجلترا
اجلزيرة الرياضية +3:305بورتسموث � برمنغهام

اجلزيرة الرياضية +8:205فوالم � توتنهام

 بوسينغوا يغيب عن المونديال
 

يغيب مدافع البرتغال وتشلسي االجنليزي جوزيه 
بوسينغوا عن املالعب حتى نهاية املوسم ما يعني انه 
لن يكون ضمن تش���كيلة منتخب بالده الى نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 2010. وكان بوسينغوا عاود 
متارينه اخلفيفة مع تشلسي بعد خضوعه في نوفمبر 
املاضي لعملية جراحية في ركبته، لكنه انتكس مجددا 
وسيخضع بالتالي لعملية جراحية اخرى، وذلك حسب 

ما اعلن امس النادي اللندني.
 

هاينزه يبتعد 3 أسابيع
اعلن نادي مرس���يليا رابع الدوري الفرنس���ي ان 
مدافع���ه الدولي االرجنتيني غابريي���ل هاينزه الذي 
اصيب في عظمة الساق في املباراة الودية التي فازت 
فيها بالده على املانيا 1-0، سيغيب عن املالعب نحو 

3 اسابيع.
وخضع هاينزه لتصوير باالشعة تبني من خالله 
انه مصاب بش���ق في رأس عظمة الساق اليمنى على 
اثر اصطدامه باملهاجم االملاني لوكاس بودولس���كي 

وخروجه من ارض امللعب في الدقيقة 48.

رباط صليبي لهلوسيك
 

اكد وكيل اعمال العب وسط نادي سالڤيا براغ التشيكي 
الدولي آدم هلوسيك ان موكله اصيب بقطع في الرباط 

الصليبي وسيبتعد عن املالعب 6 اشهر.
وقال بافل باس���كا ان آدم »اصي���ب بقطع في الرباط 
الصليبي االمامي، وسيخضع لعملية جراحية في ميونيخ 

االملانية ثم يقضي فترة نقاهة لعدة اشهر«.

هرتا برلين يثبت فونكل 
ثبت مجلس ادارة نادي هرتا برلني صاحب املركز 
االخير في الدوري االملاني في ختام اجتماع استثنائي 

مدرب الفريق فريدهلم فونكل في منصبه.
وكان فونكل عني مدربا للفريق ملدة عام واحد مطلع 
اكتوبر خلفا للسويس���ري لوس���يان فافر بعد بداية 

متعثرة في املوسم احلالي.
وقال رئيس النادي فيرنر غيغنباور »قررنا باالجماع 
ودون اي حتفظ دعم مشروع املدير الرياضي ميكايل 

بريتس« الذي يؤيد بدوره بقاء املدرب في منصبه.

غياب أوين حتى نهاية الموسم
اكد مدرب مان يونايتد اليكس فيرغسون ان اصابة 
املهاجم الدولي الس���ابق مايكل اوين بتمزق عضلي 

ستبعده عن املالعب حتى نهاية املوسم احلالي.
وكان اوين اصيب خالل مباراة فريقه ضد استون 
ڤيال )2-1( في نهائي كأس رابطة االندية االجنليزية 
احملترفة االحد املاضي وخرج في الدقيقة 40 بعد ان 
س���جل هدف التعادل 1-1 لفريقه. وفقد اوين بالتالي 
اي امل في ان يكون ضمن التشكيلة الرسمية ملنتخب 
بالده املش���اركة في نهائي���ات كأس العالم املقبلة في 

جنوب افريقيا.
وقال فيرغسون »انها ضربة قوية ملايكل وللفريق، 
االصاب���ة اخطر مما توقعنا« مش���يرا الى ان املهاجم 

سيخضع لعملية جراحية.

أخبار األندية والنجوم 

عالمية متفرقات

جترى اليوم قرع���ة بطولة كأس العالم 
لألندية لكرة اليد )سوبر غلوبل( التي ينظمها 
السد القطري خالل الفترة من 17 الى 21 مايو 
املقبل مبشاركة االندية اخلمسة ابطال القارات 

باالضافة الى السد.
بلغت السلوڤاكية دانييال هانتوتشوفا املصنفة 
ثاني��ة الدور رب��ع النهائي م��ن دورة مونتيري 
املكسيكية الدولية للتنس، اثر تغلبها على االستونية 

كايا كانيبي بسهولة 6-1 و3-6. 
صرح املالكم الروس����ي العمالق نيكوالي 
فالويف بأنه مستعد ملواجهة االوكراني فيتالي 
كليتشكو بطل العالم للوزن الثقيل حسب تصنيف 

املجلس العاملي للمالكمة، في 29 مايو املقبل. 
اعلن نادي جنرال كاباييرو البارغوياني من 
الدرجة الثانية ان العبه الش��اب دييغو كانتيرو 
)19 عاما( توفي بش��كل مفاج��ئ خالل التمارين 

مع زمالئه.
حقق العداء الكيني ديڤيد روديشا توقيتا 
جيدا في سباق 800 م في لقاء ملبورن الدولي 

اللعاب القوى قاطعا املس���افة بزمن 1.43.15 
دقيقة.في املقابل، خيب الكيني االخر اسبل 
كيبروب الذي حصل عل���ى ذهبية اوملبياد 
بك���ني 2008 في س���باق 1500 م بعد جتريد 
البحريني رش���يد رمزي منها لتناوله مواد 

محظورة.
قدم إيفان سيميك رئيس االحتاد السلوڤيني لكرة 
القدم استقالته من منصبه وسط خالف مالي مع 
العبي منتخب بالده، حس��بما أعلن احتاد الكرة 

السلوڤيني.
وأقدم سيميك على هذه اخلطوة بعد قيام قائد 
الفريق روبرت كورين بتحميله املس��ؤولية 
علنيا عن وجود مش��اكل في توزيع مكافآت 
تأهل املنتخب الس��لوڤيني إل��ى كأس العالم 

بجنوب أفريقيا.
قام محققون من املكتب الفيدرالي للشرطة 
اجلنائية في أملانيا بتفتيش منزل محترفة 
سباقات التزلج السريع كالوديا بيشتاين بحثا 
عن دليل يفيد احملققني في قضية املنشطات 

يسعى بورتسموث الذي يقبع في اسفل ترتيب دوري الدرجة 
املمتازة الى التعويض في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اجنلترا 
التي توج بلقبها عام 2008 عندما يس��تقبل برمنغهام، وسيسقط 
بورتسموث ال محالة الى الدرجة االولى في نهاية املوسم خصوصا 
بعد ان اصبح حتت حراسة قضائية بسبب الديون الطائلة التي يرزح 
حتتها وهو مهدد بحس��م تسع نقاط من رصيده.في املقابل، يأمل 
توتنهام ان يواصل مهاجمه الدولي بيتر كراوتش وصاله مع الشباك 
كما فعل مع منتخب بالده في منتصف االسبوع عندما سجل ثنائية 
في مرمى مصر في املباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1، وذلك عندما 

يلتقي جاره فوالم على ملعب »وايت هارت الين«.

 بورتسموث للتعويض في كأس إنجلترا 


