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سيمدد العب وسط ڤيردر برمين االملاني الدولي مسعود 54
اوزيل عقده مع فريقه حتى عام 2012 بحسب ما ذكرت صحيفة 
»بيلد« االملانية الصادرة امس. وبحال بقائه مع برمين، سينهي 
أوزيل )22 عاما( التركي االصل التكهنات حول انتقاله الى احد 
االندية االيطالية املالحقة له. وكان يوڤنتوس أشد املطالبني 
بضم العب الوس���ط الذي يعتبره املراقبون خليفة مليكايل 

باالك مع املنتخب الوطني »ناسيونال مانشافت«.

يرغب مانشس���تر سيتي االجنليزي في ضم مهاجم بايرن 
ميونيخ االملاني الكرواتي ايڤيكا أوليتش بعد موسم واحد على 
قدومه من نادي هامبورغ بحس���ب ما ذكرت صحيفة »دايلي 

مايل« البريطانية.
وقدرت الصحيفة قيمة الصفقة ب� 6 ماليني جنيه استرليني كي 
يحصل سيتي على خدمات اوليتش )30 عاما( والذي سيشارك 

مع منتخب بالده في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

بريمن سيمدد عقد أوزيل مانشستر سيتي لضم أوليتش

»NBA« ليكرز يتصدر »الشرقية« بفوز على مينيسوتا في الـ
ضمن لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب 
صدارة املنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه 
مينيسوتا متبروولفز 97-88 ضمن دوري 
كرة الس����لة االميرك����ي للمحترفني. وفرمل 
نيوجيرس����ي نتس ضيفه ش����يكاغو بولز 
عندما حرمه مؤقتا من انتزاع البطاقة الثامنة 
املؤهلة من املنطقة الش����رقية بفوزه عليه 
127-116، وللم����رة األولى منذ 12 عاما، بلغ 
رصيد انتصارات اتالنتا هوكس في الدوري 
املنتظ����م 50 فوزا، بع����د تغلبه على ضيفه 
تورونتو رابتورز 107-101. وسقط كليفالند 
كافالييرز متصدر ترتيب الدوري أمام ضيفه 
انديانا بيسرز 116-113. ودك األملاني ديرك 
نوفيتسكي س����لة بورتالند ترايل باليزرز 
بأربع����ني نقطة ليقود داالس مافريكس الى 

الفوز على مضيفه 77-83.
وفي باقي املباريات، فاز اورالندو ماجيك 
على نيويورك نيكس 118-103 وميلووكي 
باكس على فيالدلفيا س����فنتي سيكس����رز 
95-90 وديترويت بيس����تونز على ميامي 
هيت 106-99 ويوتا جاز على نيو اورلينز 
هورنتس 114-103 واوكالهوما سيتي ثاندر 
على فينيكس صنز 96-91 وهيوسنت روكتس 
على تشارلوت بوبكاتس 97-90 وممفيس 
غريزليز على سان انطونيو سبيرز 107-

.99
الى ذلك، مدد األرجنتيني مانو جينوبيلي 
عقده لثالث سنوات اضافية مع ناديه سان 

انطونيو سبيرز.
من جهته، يس����تقطب جنم كرة الس����لة 
االميركية الس����ابق مايكل جوردان مؤيدين 
كثر ما ان يستمعون اليه يتحدث باسهاب عن 
»مغامرته« االستثمارية اجلديدة، وتصميمه 
على املضي قدما نحو النجاح والتألق منذ ان 
اعلن رسميا مطلع مارس املاضي عن شرائه 
فريق تش����ارلوت بوبكاتس الذي يخوض 
منافس����ات الدوري االميرك����ي للمحترفني، 

رونالدو: لست أهاًل للعب في »السامبا«
اعترف مهاج���م كورينثيانز البرازيلي رونال���دو انه ليس أهال 
للعب مع منتخب بالده »الس���امبا« في نهائيات كأس العالم املقررة 

في جنوب أفريقيا الصيف املقبل.
وقال رونال���دو امللقب بال� »فينومينو« والذي أكد انه س���يبقى 
رهن إش���ارة املدرب الوطني كارلوس دونغا: »بالنظر الى املباريات 
القليلة التي خضتها هذا املوسم، فإنني ال استحق الدفاع عن ألوان 
املنتخب البرازيلي«. هذا امر واضح واضاف »لكني س���أبقى حتت 
تصرف املدرب، ألن األمر يتعلق ببالدي ومنتخب بلدي، وس���يكون 

شرفا كبيرا لي الدفاع عن ألوانه مجددا« في املونديال.

العب تشارلوت تايسون تشاندلر يسجل »دنك« في سلة أتاالنتا  )أ.پ(

روما بروح الفوز أمام أتاالنتا وميالن للتمسك بالنصر على كاتانيا 

مان يونايتد »الحزين« بمواجهة بالكبيرن 

»القاعدة« يهّدد أميركا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا في المونديال
ذكر وزير الشرطة في جنوب أفريقيا ان بالده لن تتجاهل التهديدات 
اإلرهابي���ة املوجهة لكأس العالم 2010 ف���ي كرة القدم لكنه اعتبر انه 

»ال أساس لها«.
وكان تنظي���م القاعدة في بالد املغرب هدد عبر بيان باس���تهداف 
منتخبات الواليات املتحدة وإجنلترا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا املشاركة 
في بطولة العالم وذلك ردا على ما أسماه »احلمالت الصليبية« على 
املس���لمني. وقال ناثي مثيثوا في بيان ل���ه: »ان التقارير الصحافية 
االخيرة التي تتحدث عن تهديدات مماثلة ال أساس لها، لكن ال ميكن 

جتاهلها في الوقت ذاته«.
وأشار كاتب أطلق على نفسه اسم »عبادة بن الصامت« الى أن 50 
غراما من املتفجرات كافية لتنفيذ العملية، وقال »كم ستكون مباراة 
الوالي���ات املتحدة واجنلترا في غاية اجلم���ال وهي تنقل على الهواء 
مباشرة وامللعب ممتلئ بالصليبيني من املتفرجني عندما يدوي صوت 

انفجار في املدرجات وينقلب امللعب رأسا على عقب«.
وجاء في املقال الذي ظهر في مجلة »املش���تاقون إلى اجلنة« التي 

تصدرها س���رية الصمود اإلعالمية »اآلن ح���ان دور نقل احلرب إلى 
مالعبكم، وجن���وب أفريقيا أرض خصبة لهذا احلدث«. إلى ذلك، قال 
املدير العام في االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( جيروم فالكي »ان 
التهديدات يجب أال متنع إجراء املباريات سواء في جنوب افريقيا او 

اي مكان في العالم«.
واض���اف »يجب ان نحتفل في اي مكان نري���ده من العالم ونحن 
نعل���م بوجود تهديد ولكننا لن نتوقف بس���بب ذلك«. وبيعت حتى 
اآلن أكثر من 2.2 مليون تذكرة حلضور املباريات التي ستس���تغرق 
شهرا فيما تؤكد شرطة جنوب أفريقيا انها اتخذت اجراءات مناسبة 

حلماية املباريات واحلضور.
وبعيدا عن التهديدات، أعلن فالكه وداني جوردان الرئيس التنفيذي 
للجنة املنظمة لكأس العالم، ع���ن التصميم النهائي لتذاكر البطولة 

مابونيا مول في سويتو. 
واس���تغل املنظمون مراسم الكشف عن التذاكر ذات اللون الذهبي 
والتي حتمل شعار كأس العالم »خريطة أفريقيا وعليها العب يسدد 

الكرة برأس���ه« في الترويج للمرحلة التالية من بيع تذاكر البطولة. 
وس���يتم إصدار التذاكر للطرح العام ابتداء من 15 اجلاري. وتتراوح 
أس���عار التذاكر بني 20 و160 دوالرا ملباري���ات دور املجموعات وبني 
70 و450 دوالرا للمب���اراة االفتتاحية التي جتمع بني جنوب أفريقيا 
واملكسيك في 11 يونيو املقبل على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ. 
وس���تكون جميع التذاكر ال� 500 ألف التي تش���مل جميع املباريات، 
باستثناء املباراة النهائية، التي بيعت جميع تذاكرها بالفعل، متاحة 
أمام اجلماهير. من جانبه، قال دييعو لوغانو قائد منتخب أوروغواي 
ان املدافعني قد يفس���دون خطط ليونيل ميسي للتألق في النهائيات 
ألنهم س���يركزون على مراقبة الالعب األرجنتيني الفذ. وقال لوغانو 
مدافع فنربخش���ه التركي الذي واجه ميس���ي مرتني خالل تصفيات 
اميركا اجلنوبية املؤهلة ان ميس���ي سيتألق فقط في النهائيات التي 
تستضيفها جنوب افريقيا اذا قدم منتخب األرجنتني عروضا جيدة. 
واضاف »بالنس���بة مليس���ي كأس العالم قد يكون أكثر صعوبة ألن 

املباريات ستكون مغلقة.

عالمية متفرقات

 أعلن االحتاد االسباني لكرة القدم أن املباراة النهائية 
ملسابقة كأس امللك بني اشبيلية واتلتيكو مدريد التي كانت 

مقررة في 26 مايو املقبل، ستقام في 13 او 19 منه.
 نفى ثيو زفانتس��يغر رئيس االحتاد األملاني لكرة القدم 
وج��ود خالفات مع يواكي��م لوف املدير الفن��ي للمنتخب، 
وتوقع جتديد عقد املدرب ليس��تمر م��ع الفريق بعد كأس 

العالم 2010.
 قال وزير التعليم األرجنتيني ألبرتو س���يليوني إن 
املباريات التي سيلعبها منتخب البالد في كأس العالم 2010 
ستعرض في املدارس نظرا إلقامتها في مواعيد الدراسة.

 تأهلت الدمناركية كارولني فوزنياكي املصنفة اولى الى 
الدور نصف النهائي من دورة بونتي فيدرا بيتش االميركية 
للتنس، بفوزها على الروس��ية أناس��تازيا افليوتش��نكوفا 

املصنفة خامسة 6-1 و3-6.
 تأهل االميركي واين أودسنيك املتهم بفضيحة منشطات 
الى الدور نصف النهائي لدورة هيوسنت االميركية للتنس 
ليالقي مواطنه سام كيري. ويواجه اودسنيك )24 عاما( 
تهمة التورط بقضية منش���طات بعدما كان قد مثل امام 
القضاء االس���ترالي في نهاية مارس املاضي الستجوابه 

حول متاجرته بهورمونات منشطة.
 توف��ي الع��ب ك��رة الق��دم البرازيلي داني��ال روبرت 
دوجيس��وس خالل التمارين التي س��بقت مباراة الدوري 

املمتاز في كازاخستان.

توتنهام يواجه بورتسموث في الكأس
يواجه توتنهام املرشح فوق العادة 
بورتسموث في نصف نهائي كأس اجنلترا 
اليوم لبل����وغ النهائي للمرة االولى منذ 
1991 حني توج بلقبه الثامن في املسابقة 
على حس����اب وتنغهام فورست )2 � 1(، 
ألنه سيواجه بورتسموث اجلريح والذي 
أصبح هبوطه الى الدرجة االولى شبه 
محسوم بعدما حسمت 9 نقاط من رصيده 

لوضعه حتت احلراسة القضائية.

وسيسعى بورتس����موث الذي توج 
باللقب في 2008 على حس����اب كارديف 
س����يتي )1 � 0( ال����ى حتقي����ق املفاجأة 
املستبعدة، لكي ينهي هذا املوسم املخيب 
جدا بطريقة جيدة وهو كان تأهل الى دور 
ال� 4 بفوزه على برمنغهام العنيد 2 � 0، 
فيما تخطى توتنهام عقبة جاره فوالم 3 
� 1 في مباراة معادة بعدما انتهت االولى 

بالتعادل 0 � 0.

كأس العالم تحتاج إلى حماية 
مضاعفة من التهديدات )رويترز(

سيكون مان يونايتد حامل اللقب امام فرصة 
التقاط انفاسه واستعادة توازنه والصدارة عندما 
يحل ضيفا على بالكبيرن في املرحلة الرابعة 
والثالثني من الدوري االجنليزي. ويدخل فريق 
»الشياطني احلمر« الى املباراة مبعنويات مهزوزة 
بعدما ودع مسابقة دوري ابطال اوروبا بطريقة 
درامية، الن بطاقة دور االربعة كانت في جيبه 
بعدما تقدم على ضيفه بايرن ميونيخ االملاني 
بثالثي���ة نظيفة، قبل ان يعود االخير ويقلص 
الفارق الى 2-3 مس���تفيدا من طرد البرازيلي 
رافايل دا س���يلفا، فكانت هذه النتيجة كافية 
للنادي الباڤاري لالطاحة مبان يونايتد النه فاز 
ذهابا في ملعبه 2-1.وسيكون اخلطأ ممنوعا 
على »الش���ياطني احلمر« وعليهم العودة من 
ملعب بالكبي���رن بالفوز اذا ما ارادوا احملافظة 
على امالهم في الظفر باللقب للمرة الرابعة على 
التوالي والتاسعة عشرة في تاريخهم )اجنازان 

قياسيان(.
وبدوره يخوض مانشستر سيتي اختبارا صعبا 
امام ضيفه العنيد برمنغهام، فيما يلعب ليڤربول 
السادس مع ضيفه فوالم في مباراة حتمل نكهة 
»اوروبية« الن الفريقني اصبحا املمثلني الوحيدين 

لالجنليز في املسابقتني القاريتني بعد تأهلهما الى 
نصف نهائي »يوروبا ليغ« وفي املباريات االخرى، 

يلعب ولفرهامبتون مع ستوك سيتي. 

إسبانيا 

يلعب في املرحلة احلادية والثالثني من الدوري 
االس���باني. ديبورتيڤو ال كورونا مع راس���ينغ 
سانتاندر، واتلتيك بلباو مع امليريا، واوساسونا 
مع سرقس���طة، واس���بانيول مع اتلتيكو مدريد 

ومايوركا مع ڤالنسيا.

ايطاليا

يخوض روم���ا الذي لم يذق طعم الهزمية في 
22 مباراة على التوالي، اختبارا سهال على امللعب 
االوملبي امام ضيفه اتاالنتا الثامن عشر في املرحلة 
الثالثة والثالثني من الدوري االيطالي.فيما يلعب 
مي���الن الذي يتخلف بفارق ثالث نقاط عن جاره 
انتر، م���ع ضيفه كاتانيا وه���و يأمل ان يواصل 
الصحوة التي حققها في املرحلة السابقة بفوزه 
على مضيفه كالياري )3-2(. اما يوڤنتوس اجلريح 
فيلعب مع ضيفه كالياري، فيما يلتقي باليرمو مع 
كييڤو، ونابولي مع بارما، وسمبدوريا مع جاره 

جنوى، وباري مع مضيفه سيينا، وبولونيا مع 
التسيو، وليفورنو مع اودينيزي.

ألمانيا

تختتم املرحل���ة الثالثون من الدوري االملاني 
الي���وم، بلقائي بوخوم مع هامبورغ، ونورمبرغ 
مع ڤولفسبورغ. وكان بوروسيا مونشنغالدباخ 

قد فاز على اينتراخت فرانكفورت 2-صفر.
وخس���ر ش���الكه ام���ام هانوف���ر 2 � 4، وفاز 
شتوتغارت على هيرتا برلني 1 � 0، وفيردر برمين 
على فرانسبورغ 4 � 0، وكولن على ماينز 2 � 0. 

فرنسا

سيكون مرسيليا مرشحا لالحتفاظ بالصدارة 
النه يخوض اختبارا س���هال امام ضيفه نيس في 
املرحلة الثانية والثالثني من الدوري الفرنس���ي.

وميلك مرسيليا مباراة مؤجلة اخرى. 
بدوره يخوض ليون مباراة صعبة امام ضيفه 
السادس، وهو يدخل الى اللقاء مبعنويات مرتفعة 
جدا بع���د تأهله الى نصف نهائ���ي دوري ابطال 
اوروبا للمرة االولى فيما يلعب اوكسير مع مضيفه 

نانسي.

العب مان يونايتد البرتغالي لويس ناني مطالباً بالتسجيل في مرمى بالكبيرن  )رويترز(

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
انجلترا )المرحلة الرابعة والثالثون(

شوسبورت 23ولڤرهامبتون � ستوك سيتي

شوسبورت 3:301بالكبيرن � مان يونايتد

شوسبورت 53ليڤربول � فوالم

شوسبورت 62مانشستر سيتي � برمنغهام

كأس انجلترا
اجلزيرة الرياضية +65توتنهام � بورتسموث

اسبانيا )المرحلة الحادية والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +67ديبورتيڤو � راسينغ

6اتلتيك بلباو � امليريا

6اوساسونا � سرقسطة

اجلزيرة الرياضية +82اسبانيول � اتلتيكو مدريد

اجلزيرة الرياضية +102مايوركا � ڤالنسيا

ايطاليا )المرحلة الثالثة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +46بولونيا � التسيو

4يوڤنتوس � كالياري

4ليڤورنو � اودينيزي

اجلزيرة الرياضية +42ميالن � كاتانيا 

اجلزيرة الرياضية +42كييڤو � باليرمو

اجلزيرة الرياضية +47روما � اتاالنتا

4سيينا � باري

اجلزيرة الرياضية +9:451سمبدوريا � جنوى

ألمانيا )المرحلة الثالثون(
دبي الرياضية 4:302بوخوم � هامبورغ

دبي الرياضية 6:302نورمبرغ � ڤولفسپورغ

فرنسا )المرحلة الثانية والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +64ليون � ليل

6نانسي � اوكسير

اجلزيرة الرياضية +104مرسيليا � نيس

والد تيري يبيع الكوكايين
اكدت الشرطة االجنليزية امس ان والد مدافع 
منتخب اجنلترا وقائد تشلسي لكرة القدم جون 
تيري متهم بتهريب الكوكايني ومت اس���تدعاؤه 
للمثول امام محكمة ايسيكس )شمال لندن(، ومت 
تصوير تيد تيري )55 عاما( بكاميرا خفية من 
قبل بعض الصحافيني وهو يقوم ببيع الكوكايني 
في مراحيض احدى احلانات، وفتحت الشرطة 
حتقيقا في املوضوع وقررت توجيه االتهام الى 
والد املدافع الدولي االجنليزي للمثول امام احملكمة 

في 13 مايو املقبل.


