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أش����اد الفرنسي ميش����ال بالتيني رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم 54
بنادي روم����ا االيطالي وعودته القوية في ال����دوري االيطالي، مؤكدا أنه 
يس����تحق صدارة الكالتشيو التي انتزعها من إنتر خالل اجلولة األخيرة. 
وقال بالتيني لصحيفة كوريري ديلو س����بورت االيطالية: »عودتهم في 
البطولة مذهلة ومفاجأة كبيرة لن����ا جميعا، تقدمهم وحتقيقهم للنتائج 
االيجابية كان رائعا وهم اآلن الفريق احمللق في الصدارة وهم يستحقون 

ذلك، روما بدأ سيئا لكن األمور تغيرت بعد ذلك«. 

أكد الفرنسي آرس����ن ڤينغر مدرب ارسنال االجنليزي لصحيفة ديلي ميل ان 
الهولندي روبن ڤان بيرسي كان من املمكن أن يكون مثل ميسي لوال االصابة التي 
تعرض لها، وأضاف: »أنا مقتنع كنتم ستتحدثون عن ڤان بيرسي جنبا إلى جنب 
مع ميسي ورونالدو وروني، وأنا واثق من ذلك«. وأكمل املدرب الفرنسي حديثه: 
»وهو أيضا قائد ألنه لديه ذكاء كروي، وهو مفكر في كرة القدم، وهو دائما الفائز، 
وانه قد نضج كثيرا في الس����نوات الثالث أو األربع املاضية. واختتم: »أنا سعيد 

بعودة ڤان بيرسي من االصابة الذي يعد واحد من أفضل الالعبني في العالم«.

بالتيني: روما يستحق صدارة الكالتشيو ڤينغر: ڤان بيرسي من أفضل العبي العالم

إسبانيا تخوض 3 مباريات 
استعدادًا لكأس العالم

مشجعو برشلونة يطالبون
 بانضمام ڤالديز وبدرو للمنتخب

أعلن املسؤولون عن ملعب وميبلي 
من خ���الل بيان أذيع انه من احملتمل ان 
يتم تغيير عش���ب امللع���ب قبل املباراة 
النهائية ملس���ابقة كأس اجنلترا في كرة 
القدم املقررة بني تشلسي وبورتسموث 
في 15 مايو املقبل وذلك بعد االنتقادات 
التي وجهت ألرضية امللعب  الش���ديدة 
االسبوع املاضي بعد مباراتي الدور نصف 

النهائي.
أكد رئيس االحتاد االسباني لكرة القدم 
انخل ماريا فيار ان املباراة النهائية ملسابقة 
كأس إسبانيا بني إشبيلية وأتلتيكو مدريد 
املقررة في 13 او 19 مايو املقبل ستقام على 

ملعب »نوكامب« في برشلونة.
ذكر نادي ريال مدريد ثاني الدوري 
االسباني لكرة القدم ان اإلصابة ستبعد 
مدافعه الدولي األملاني كريستوف ميتسلدر 
عن املالعب نحو 3 أسابيع إلصابته في 

ركبته اليمنى.
طالب احملامون بضم عدة تس��جيالت 
حملادثات هاتفية لعدد من مس��ؤولي أندية 
كرة القدم اإليطالية، كدليل جديد في محاكمة 
لوسيانو موجي، املدير العام السابق لنادي 

يوڤنتوس.
 أوردت ذلك وسائل اإلعالم اإليطالية. يخضع 
موج��ي، إل��ى جانب 35 ش��خصا آخرين، 
للمحاكمة في نابولي بتهمة ممارسة االحتيال 

في الرياضة.

رفضت رابطة الدوري األملاني لكرة 
القدم مطالب احتادات الشرطة باإلسهام 
في تكاليف نش���ر رجال الشرطة لتأمني 
املدير  الرسمية. وقال  الدوري  مباريات 
اإلداري للرابطة كريستيان شايفرت »لسنا 
التكاليف. ليس  مستعدين لإلسهام في 
ف���ي  للمش���اركة  أس�����س  هن�����اك 

التكاليف«.
عزز شيكاغو بولز آماله القتناص البطاقة 
الثامنة املؤهلة من املنطقة الش��رقية بفوزه 
على بوس��طن س��لتيكس 101 � 93 ضمن 
دوري كرة الس��لة األميرك��ي للمحترفني. 
ويتقدم بولز على تورونتو رابتورز بفارق 
مباراة ضمن الصراع على البطاقة االخيرة 

املؤهلة من املنطقة الشرقية.
ويتعني على بولز كي يتأهل الى البالي أوف 
ان يفوز على تشارلوت بوبكاتس أو أن يخسر 

رابتورز أمام نيويورك نيكس.
أكد رئيس نادي بايرن ميونيخ االملاني 
كارل هاينت���س رومينيغه انه واثق من 
االحتفاظ باملهاجم الفرنسي فرانك ريبيري 
خالل الصيف على االقل، معربا عن امله 
في رؤي���ة الالعب ميدد عقده مع النادي 

الپاڤاري الى ما بعد 2011.
 وقال رومينيغه »هدفنا االساسي يبقى 
دائم���ا متديد عقد ريبي���ري، لكن اذا لم 
ننجح في ذلك فهذا ال يعني تلقائيا اننا 

سنبيعه في الصيف«.

طالب مشجعو فريق برشلونة اإلسباني بضم كل من 
فيكت���ور ڤالديز حارس مرمى الفري���ق وزميله بدرو إلى 
صفوف املنتخب اإلسباني خالل نهائيات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا. وشن مشجعو الفريق الكاتالوني الفائز 
بلقب كأس العالم لألندية عام 2009 حملة للمطالبة بضم 
ڤالديز وبدرو إلى صفوف املاتادور اإلسباني في املونديال 
وذلك بعد العرض الرائع الذي قدمه كل منهما خالل مباراة 
القمة )الكالس���يكو( بالدوري اإلسباني والتي تغلب فيها 
برشلونة على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد 2 � 0 
يوم السبت املاضي. وكان ڤالديز مثاال للصالدة والكفاءة 
الهادئة في حراسة مرمى برشلونة خالل هذه املباراة وتصدى 
جلميع التسديدات القوية التي أطلقها العبو ريال مدريد. كما 
بدا بدرو متألقا ونشيطا في كل من جانبي امللعب وسجل 
هدفا رائعا في ش���باك ريال مدريد ليحسم املباراة بشكل 
تام. وكشف اس���تطالع للرأي أجرته صحيفة »إل موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية الرياضية، التي تصدر في برشلونة، 
وش���ارك فيه 11 ألفا و288 قارئا ومشجعا ظهر أن 72% من 
القراء يعتقدون أن فالديز وبدرو يجب أن ينضما لقائمة 

املنتخب اإلسباني في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. 

أعلن االحتاد اإلسباني لكرة القدم عن املباريات الودية 
ال� 3 التي يخوضها املنتخب االسباني بطل أوروبا استعدادا 
لنهائي����ات كأس العالم 2010 بجن����وب أفريقيا. ويلتقي 
املنتخب اإلسباني نظيره السعودي يوم 29 مايو واملنتخب 
الكوري اجلنوبي في الثالث من يونيو، وتقام املباراتان 
في انس����بروك بالنمس����ا، حيث يقيم املنتخب اإلسباني 
حتت قيادة املدير الفني فيس����نتي دل بوسكي، معسكرا 
استعداد ملدة 10 أيام. ثم يعود املنتخب اإلسباني إلى بالده 
حيث يلتقي نظيره الپولندي في مورسية في الثامن من 
يونيو. ويلعب املنتخب اإلسباني، أحد املرشحني للفوز 
بكأس العالم، في املجموعة الثامنة مع منتخبات سويسرا 

وهندوراس وتشيلي.

مهاجم برشلونة بدرو رودريغز

)أ.ف.پ( صراع على الكرة بني مهاجم إنتر صامويل إيتو والعب فيورنتينا جيالردينو

عالميةمتفرقات 

سلتيك يقلص الفارق إلى 10 نقاط

بنفيكا يتغلب على سبورتينغ ويعزز صدارته

الكمار يفرمل تونتي أنشكيده

كالياري يقيل مدربه أليغري

مالديني يرفض دعوة غالياني وليوناردو للعودة ميسي: أتمنى اللعب بجوار فابريغاس

ابقى سلتيك على آماله في املنافسة على اللقب 
بفوزه الصعب على ضيفه مذرويل 2-1 في املرحلة 
الثالثة والثالثني من الدوري االسكوتلندي لكرة 
القدم.وسجل جوش طومسون هدفي سلتيك في 

الدقيقتني 50 و78، فيما س���جل مارك رينولدز 
)59( هدف مذرويل.

ورفع سلتيك رصيده الى 66 نقطة مقابل 76 
لرينجرز املتصدر وحامل اللقب.

ابتعد بنفيكا ست نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوزه 
على سبورتيغ لشبونة 2-0 في دربي العاصمة في 
ختام املرحلة السادسة والعشرين من بطولة البرتغال 
على ملعب »دا لوز«. وس����جل الباراغوياني أوسكار 
كاردوسو )68( واالرجنتيني بابلو اميار )78( هدفي 
املباراة. ورفع بنفيكا املتصدر رصيده الى 67 نقطة 
من 26 مباراة بفارق 26 نقطة عن س����بورتينغ الذي 

يخوض موسما مخيبا، وست نقاط عن سبورتينغ 
براغا الثاني. وأتى فوز بنفيكا بعد خسارته املخيبة 
األس����بوع املاضي أمام ليڤربول اإلجنليزي 1-4 في 
مسابقة يوروبا ليغ التي خرج منها الفريق البرتغالي 
من الدور ربع النهائي. ويسير بنفيكا الذي لم يخسر 
سوى مرة واحدة في الدوري، بثبات نحو احراز لقبه 

ال� 32 في تاريخه واالول منذ عام 2005.

فرمل الكمار حامل اللقب تونتي انشكيده عندما 
تغلب عليه 1-0 في افتتاح املرحلة الثانية والثالثني 
من الدوري الهولندي لكرة القدم.وسجل املغربي 
منير احلمداوي هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 
الثامنة.وصعد الكمار الى املركز الرابع موقتا بعدما 

رفع رصيده الى 58 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام 
فيينورد الرابع.وأشعل الكمار فتيل املنافسة على 
اللقب بعدما جتمد رصيد تونتي انشكيده عند 80 
نقطة بفارق 4 نقاط امام مطارده املباش���ر اياكس 

امستردام. 

أعلن نادي كالياري صاحب املركز الثاني عشر 
ف���ي الدوري االيطالي لكرة الق���دم انه أقال مدرب 
فريقه ماسيميليانو أليغري وعني مكانه جورجيو 
ميليس املس���ؤول عن فرق الناش���ئني حتى اآلن. 
وتشكل اقالة ماسيميليانو مفاجأة كبيرة باعتبار 
ان هذا االخير كان قد اختير أفضل مدرب في الدوري 

االيطالي ملوسم 2008- 2009 متفوقا بفارق كبير 
على البرتغالي جوزيه موريني���و الذي قاد انتر 
ميالن لالحتف���اظ بلقب البطل. وحقق كالياري 11 
فوزا و7 تعادالت و15 هزمية في منافسات الدوري 
حتى اآلن، لكنه خس���ر مرتني وتعادل 7 مرات في 

مبارياته التسع األخيرة.

قالت صحيفة »كورييري ديال س����يرا« اإليطالية 
أن ميالن عرض على قائ����ده املعتزل باولو مالديني 
الع����ودة إلى اللعب بعد اعتزاله في مايو املاضي عن 
41 عاما ف����ي ظل ارتفاع عدد املصابني بالفريق خالل 
هذا املوسم. وقالت الصحيفة ان نائب رئيس النادي، 
أدريانو غالياني والبرازيلي ليوناردو، املدير الفني 
للفريق قاما باالتصال بالنجم السابق قبل أسبوعني 
حلثه على العودة، مع انضمام النجم اإلجنليزي ديڤيد 

بيكام إلى قائمة املصابني.وذكرت الصحيفة  أن الالعب 
أعرب عن اعتزازه بالعرض، إال أنه دهش إزاء محاولة 
إعادته إلى املالعب بعد 10 أشهر من االعتزال. وطلب 
الظهير األيسر السابق مهلة 24 ساعة للتفكير، إال أنه 
»بعد التشاور مع أسرته رفض الدعوة، رمبا لعلمه 
بأنه بعد كل هذا الغياب لن يقدم سوى عروض سيئة 
رغم مداومته على تدريبات اللياقة البدنية«، بحسب 

ما ذكرته الصحيفة.

على الرغم من ان إمكانية التعاقد مع جنم ارسنال 
سيسك فابريغاس خالل الصيف املقبل أصبح أمرا 
يثي����ر اجلماهير إال أن حدوث ذل����ك يبدو جيدا من 
وجهة نظر ليونيل ميسي الذي يحافظ على عالقة 
قوية معه والذي يتمنى أيضا اللعب مرة أخرى مع 
صديقه القدمي. وقال املهاجم األرجنتيني في حوار 
مع صحيفة »ديلي إكس����برس« اإلجنليزية: »أنا ال 
أعرف متى س����يتم هذا بالضبط ولكن آمل أن يعود 
زميلي إلى البارسا، فابريغاس يرغب في الفوز بكل 
شيء وأفضل مكان للقيام بذلك هو في برشلونة، أنا 
أعرف أن سيسك يحب ارسنال كثيرا جدا وهذا النادي 
سيكون دائما في قلبه ولكن البلوغرانا في دمائه«. 
هذا وش����دد ميسي على أنه يحلم برؤية فابريغاس 
بقميص برشلونة ألنه الشخص الذي يساعد على 
حتسني مستوى الفريق وطريقة األداء وأضاف: »ال 

يوجد سوى عدد قليل من الالعبني في العالم الذين 
ميكن لهم ان يساعدوا على حتسني فريقنا وهو واحد 
منهم، هذا الالعب يحاول دائما معرفة كل شيء ويدرس 
كل الطرق التي تؤدي إلى األفضل«. وردا على سؤال 
حول الوقت احلاضر الذي يعيشه في النادي وقال 
األرجنتيني: »هذا الفريق سيدخل تاريخ كرة القدم 
ألن برشلونة هو فريق أسطوري، أنا أحب البارسا 
وأوضحت أنني ال أفكر إال في س����واه وسأكون هنا 
مادمت أريد، أنا مدين له����ذا النادي ملنحي الفرصة 

والبد لي أن أشكرهم على تغيير حياتي«.
وأشاد أفضل العب في العالم بالهولندي فرانك 
ريكارد وغواردي����وال وأضاف: »هما دائما حاضران 
في ذاكرتي، ريكارد قدم لي الفرصة للظهور والثاني 
حققت معه مستوى أكبر، سأكون دائما ممتنا لفرانك 

ريكارد إلى األبد«.

تشلسي يتخطى عقبة بولتون ويغرد منفردًا في الصدارة
حقق تشلسي األهم وابتعد 4 نقاط في الصدارة 
بف����وزه الصع����ب على ضيف����ه بولت����ون 1-0 على 
»ستامفورد بريدج« في لندن وأمام 40539 متفرجا 
في املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري االجنليزي 

لكرة القدم.
ويدين تشلسي بفوزه الى مهاجم بولتون السابق 
الدولي الفرنس����ي نيكوال انيلكا الذي س����جل الهدف 
الوحيد في الدقيقة 43 بضربة رأس����ية من مس����افة 
قريبة اثر متريرة عرضية من املهاجم الدولي العاجي 
ديدييه دروغبا. وهو الهدف التاسع النيلكا هذا املوسم 
واالول منذ 30 يناير املاضي وحتديدا منذ هدفه االول 
في مرمى بيرنلي املضيف )2-1( في املرحلة الرابعة 
والعشرين. واستغل تشلسي جيدا تعثر مان يونايتد 
حامل اللقب امام مضيفه بالكبيرن روفرز 0-0 ليعزز 
موقع����ه في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الش����ياطني 
احلمر قبل 4 مراحل من نهاية الدوري. وخطا الفريق 
اللندني بالتالي خطوة كبيرة نحو احراز اللقب للمرة 
االولى منذ ثنائيته عامي 2005 و2006 بقيادة مدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وتنتظر الفريق اللندني مباراتان صعبتان امام 
جاره توتنهام الس����بت املقبل ومضيفه ليڤربول في 
املرحلة السابعة والثالثني قبل االخيرة، واالمر ذاته 
بالنس����بة الى مان يونايتد الذي تنتظره مواجهتان 
ساخنتان امام جاره مانشستر سيتي السبت املقبل 
وتوتنهام في املرحلة السادسة والثالثني. وهي الثنائية 

الثالثة على التوالي لتشلسي على بولتون.

كأس إيطاليا

بل����غ انتر ميالن املباراة النهائية ملس����ابقة كأس 
ايطالي����ا بعدما جدد فوزه عل����ى مضيفه فيورنتينا 
1-0 اول من امس في فلورنسا في اياب الدور نصف 
النهائي. وس����جل الكاميرون����ي صامويل ايتو هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 57. وكان انتر ميالن فاز 
1-0 على ملعب »جوزيبي مياتزا« في ميالنو سجله 
االرجنتيني دييغو ميليتو في الدقيقة 34. وهي املرة 
اخلامس����ة على التوالي في املواس����م الستة االخيرة 
التي يبلغ فيها انتر ميالن املباراة النهائية والثانية 
عشرة في تاريخه. وهي املرة الثانية في مدى 3 ايام 
التي يلتقي فيها الفريقان بعدما تواجها السبت ضمن 
املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري احمللي وانتهت 
بتعادلهما 2-2 ما جعل رجال املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو يفقدون الصدارة للمرة االولى منذ 6 اشهر 

لصالح روما الفائز على ضيفه اتاالنتا 1-2.
في املقابل، فشل فيورنتينا في عقدته انتر ميالن 
في االعوام االربعة االخيرة ألن االول لم يخرج فائزا 
م����ن مواجهاته مع »نيراتزوري« منذ 8 فبراير 2006 
عندما تغلب عليه 2-1 على ملعبه »ارتيميو فرانكي«، 
والهدف الذي سجله لوكا توني في الدقيقة 5 من تلك 
املباراة كان االخير ل� »فيوال« في مرمى انتر ميالن قبل 
هدفي البرازيلي كيريسون دي سوزا )11( والدمناركي 
بير كرويدروب )83( في مباراتهما السبت في الدوري، 
علما بان هدفي االنتر س����جلهما ميليتو )75( وايتو 
)81( كما فش����ل فيورنتينا في تكرار سيناريو عامي 

1966 عندم����ا تغلب على انتر 2-1 في الدور ذاته في 
طريقه للفوز باللقب على حس����اب كاتانزو 2-1 بعد 
التمديد، و1996 عندما تغلب على »نيراتزوري« 1-3 
ذهاب����ا و1-0 ايابا ليتأهل الى النهائي ويتوج بعدها 
باللقب على حس����اب اتاالنتا بالفوز عليه 1-0 ذهابا 

و2-0 ايابا.
وقد يجدد انتر ميالن املوعد في النهائي مع روما 

الذي تواجه معه اربع 
م����رات متتالية بني 
2005 و2008 )ف����از 
انت����ر مرتني وروما 
مرتني( قبل ان يكسر 
التسيو وسمبدوريا 
احتكارهما في 2009 
عندم����ا احرز االول 

اللق����ب من خالل ركالت الترجيح )6-5( بعد انتهاء 
الوقتني االصل����ي واالضافي بالتعادل 1-1، لكن على 
روما ان يتخلص من عقبة اودينيزي، علما بان فريق 
العاصمة فاز 2-0 ذهابا على امللعب االوملبي. يذكر ان 
روما الذي يقدم عروضا رائعة بقيادة مدربه اجلديد 
كالوديو رانييري حيث لم يذق طعم اخلسارة في 23 
مباراة على التوالي اي منذ خسارته امام اودينيزي 
)1-2( في 18 اكتوبر 
املاضي في املرحلة 
العاشرة، هو صاحب 
القياسي من  الرقم 
حيث ع����دد االلقاب 
في هذه املس����ابقة 
م����ع يوڤنتوس )9 
لكل منهما(، ويأتي 

بعدهما فيورنتينا )6 اخرها 2001( وانتر وتورينو 
وميالن والتسيو )5 لكل منها(. وروما هو اكثر الفرق 
وصوال الى النهائي ايضا )15( امام تورينو )13 اخرها 
1993( ويوڤنت����وس )13 ايضا اخرها 2004( وميالن 

)12 آخرها 2003( وانتر )11(.

إسبانيا

أنعش تينيريفي الثامن عشر وبلد الوليد التاسع 
عش����ر قبل االخير آمالهما بالبقاء في الدرجة االولى 
بفوزيهما الثمينني، االول على مضيفه س����بورتينغ 
خيخون 2-0، والثاني على ضيفه اش����بيلية الرابع 
2-1 في افتتاح املرحلة الثانية والثالثني من الدوري 
االس����باني.وحقق خيتافي فوزا كبي����را على ضيفه 

ڤياريال 0-3.
تختتم املرحلة اليوم بلقاء امليريا مع ريال مدريد، 

وڤالنسيا مع اتلتيك بلباو.
ويخوض ريال مدريد اختبارا س����هال عندما يحل 
ضيفا على امليريا في لقاء يسعى من خالله الى استعادة 
التوازن ومطاردة برشلونة في انتظار تعثر االخير في 
مبارياته املتبقية. وارتفعت االصوات مطالبة بإقالة 
مدرب النادي امللكي التش����يلي مانويل بيلليغريني 
بعد اخلسارة أمام برش����لونة، خصوصا ان الفريق 
في طريقه الى اخلروج خالي الوفاض هذا املوس����م 
على الرغم من إنفاقه 250 مليون يورو على تعزيز 
صفوفه بأفضل النجوم في العالم أبرزهم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والبرازيلي كاكا وتشابي الونسو 
وراوول البيول والفارو اربيلوا، حيث ودع مسابقتي 
الكأس احمللية ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي تقام 
مباراتها النهائية على ملعبه سانتياغو برنابيو، فيما 

باتت مهمته في التتويج احمللي شبه مستحيلة.
ويدرك بيلليغريني جيدا ان اي تعثر أمام امليريا 
يعني إقالته من منصبه، علما انه تاسع مدرب يشرف 
على االدارة الفنية للنادي امللكي منذ 2003 اغلبهم لم 

يكمل موسمني متتاليني في البيت االبيض.
وأكد جنم ريال مدري����د رونالدو الذي بدت عليه 
خيبة أمل كبيرة عقب اخلسارة امام برشلونة، على 
ضرورة استعادة التوازن امام امليريا، وقال »برشلونة 
كان متفوقا علينا كثيرا، لكن يجب علينا اس����تعادة 
التوازن وعدم االستسالم ألن املوسم لم ينته وتبقى 

أمامنا 7 مباريات كل شيء ممكن ان يحصل فيها«.
وتابع »إذا فزنا بالدوري لن يعتبر سقوطنا امام 
برش����لونة مبثابة فش����ل، ويجب علينا ان نثق في 
امكانياتنا وقدرتنا على حتقيق ذلك«. وختم »اخلسارة 
ال تعتب����ر نتيجة جيدة أبدا، لكن يجب اس����تخالص 

العبر والدروس وعدم االستسالم«.

كأس فرنسا

بلغ موناكو املباراة النهائية من مسابقة كأس 
فرنسا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لنس 1-0 بعد 
التمديد على ملعب لويس الثاني في االمارة وأمام 
10832 متفرجا في الدور نصف النهائي. وس���جل 
موسى مازوا من النيجر هدف املباراة الوحيد في 

الدقيقة 110.

إنتر ميالن يتأهل لنهائي الكأس بفوزه على فيورنتينا.. وريال مدريد يحل ضيفًا على الميريا

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
إسبانيا )المرحلة الثانية والثالثون(

اجلزيرة الرياضية +92امليريا � ريال مدريد

اجلزيرة الرياضية +112ڤالنسيا � اتلتيك بلباو

كورانيي سيترك شالكه..
و بيرهوف يتوقع عودته للمانشافت

فنانو جنوب أفريقيا في حفل االفتتاح 

الجزائر واإلمارات في 5 يونيو بنورمبرغ

ذكرت صحيف���ة »بيلد« األملانية ان املهاجم الدولي 
السابق كيفن كورانيي سيترك فريقه شالكه صاحب 
املركز الثاني في الدوري األملاني لكرة القدم مع انتهاء 
عقده أواخر املوس���م احلالي. وأوضحت الصحيفة ان 
عقد كورانيي )28 عاما(، املولود في البرازيل، ينتهي في 
30 يونيو املقبل وهو مطلوب من عدة أندية أوروبية 
منها يوڤنتوس االيطالي ودينامو موس���كو الروسي 
وفنربغشة التركي الذي قدم عرضا ملدة 3 أعوام مقابل 
أجر سنوي يصل الى 6 ماليني يورو. من جانب آخر، 
توقع املدير العام للمنتخب األملاني أوليڤر بيرهوف أن 
يتلقى كورانيي استدعاء لالنضمام لصفوف املنتخب 
األملاني مجددا بعدما أكد املدرب يواكيم لوف ان الفرصة 

متاحة ملهاجم شالكه للعودة للمنتخب االملاني.

أعلن منظمو بطولة كأس العالم أن املزيد من فناني 
البالد سيتم إضافتهم لقائمة الفنانني الذين سيحيون 
حفل افتتاح املونديال في جوهانسبرغ في 10 يونيو 
املقبل، بعدما اشتكى فنانو جنوب أفريقيا من جتاهلهم. 
وتغلب األس���ماء األجنبية على قائمة الفنانني الذين 
سيحيون حفل االفتتاح في ستاد »أورالندو« في ضاحية 
س���ويتو في الليلة التي تس���بق مباراة االفتتاح بني 
جنوب أفريقيا واملكس���يك. يتص���در القائمة املطربة 
األميركية أليش���يا كيز ومواطنها جون ليجيند، إلى 
جانب فري���ق الهيب هوب »بالك آي���د بيز« والنجمة 

الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

أعلن االحتاد اجلزائري لكرة القدم ان منتخب بالده 
سيالقي نظيره االماراتي في 5 يونيو املقبل في مدينة 
نورمبرغ األملانية في مباراة دولية ودية إعدادية لنهائيات 
كأس العالم. واضاف االحتاد ان اجلزائر ستلتقي مع 
جمهورية ايرلندا في 28 مايو املقبل في دبلن في إطار 
معسكرها التدريبي األول املقرر من 12 الى 27 من الشهر 
ذاته في كرانس مونتانا في سويسرا التي مت تفضيلها 
على ايطاليا، حيث كان مق���ررا ان يخوض »محاربو 

الصحراء« معسكرا اعداديا في ميالنو.

مونديال 2010أخبار


