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 أورالندو يتقدم على أتالنتا في »بالي أوف«المونديالأخبارعالميةمتفرقات
عزز اورالن����دو ماجيك تقدمه على منافس����ه اتالنتا هوكس بالفوز 
الثان����ي 112-98 في الدور الثاني )نصف نهائي املنطقة الش����رقية( من 
»بالي اوف« الدوري االميركي في كرة السلة للمحترفني. ويتأهل الفريق 
الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع من أصل سبع مباريات. واستفاد 
اورالن����دو كما في املباراة االولى من عامل االرض واجلمهور الذي قارب 
ال� 18 الف متفرج قبل االنتقال الى اتالنتا للعب مباراتني متتاليتني على 

ارض منافسه.
ولعب العب ارتكاز اورالندو دوايت هاورد دورا حاسما في حتقيق 
الفوز الثاني بتسجيله 29 نقطة و17 متابعة، واضاف فنس كارتر )24 
نقطة و7 متابعات( وجامير نيلس����ون وراش����ارد لويس )20 نقطة و6 
متريرات حاس����مة لكل منهما( والفرنسي ميكايل بيتروس )13(. وكان 
اورالندو حاس����ما في 3 حصص )الرب����ع االول 32-27 والثالث 26-35 
واالخي����ر 28-15(، فيما تفوق اتالنتا في الثاني )30-17(، وقد برز منه 
آل هورفورد )24 نقط����ة و11 متابعة( واالحتياطي جمال كروفورد )23 
نقطة( وجو جونسون )19 نقطة( وجوش سميث )18 نقطة و9 متابعات(. 
وقال مدرب اتالنتا مايك وودس����ون بعد اخلسارة الثانية »اننا ذاهبون 
الى ملعبنا لنفوز. اننا نكون افضل مس����توى على ارضنا«، ورد مدرب 
اورالندو ستان فان غوندي »لقد لعبنا بشكل جيد رغم بعض الصعوبات 
الت����ي واجهتنا في الدفاع احيانا«. من جانبه قال كارتر »لم نقدم افضل 
ما لدينا في الشوط االول )الفارق نقطتان فقط(، لكننا كنا نعرف اننا 

منلك االسلحة التي نستطيع بها حتقيق احلسم في نهاية اللقاء.

ذكر تشلسي االجنليزي ان العب وسطه النيجيري 
الدول���ي جون اوبي ميكل خضع لعملية في الركبة قبل 
نحو شهر من انطالق منافسات مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا.
أكد املدرب أون��اي إميري أنه مدد عقده مع ڤالنس��يا 
دون ذك��ر مدة العقد اجلديد، وق��ال إميري »لم أناقش هذه 
التفاصيل م��ع رئيس الن��ادي مانويل ليورنت��ي، أعتبرها 
فرصة وحتديا لكل فرد بعيدا عن االستفسارات املالية ومدة 
العقد«، وأضاف »أقتنع والطاقم الفني بأن النادي استحسن 
عملنا فكرتنا هي االس��تمرار في بلنسية والبدء في اإلعداد 

ملشروع جديد«.
مدد م���ان يونايتد عقد مدافع���ه االيرلندي جوني 
ايفانز حتى يونيو عام 2014 كما اعلن النادي االجنليزي 
امس، ولعب املدافع الصاعد )22 عاما( بصورة مستمرة 
هذا املوس���م في ظل غياب ريو فرديناند لفترة طويلة 

بداعي االصابة.
ذكرت تقارير اعالمية محلية أن اوليغ س��الينكو الذي 
تقاس��م صدارة قائمة هداف��ي كأس العالم لكرة القدم 1994 
مس��تعد لبيع جائزة احلذاء الذهب��ي مقابل 500 الف دوالر 

من أجل سداد ديونه. 

يتع���ني عل���ى قطب���ي الكرة 
االس���بانية برش���لونة وري���ال 
مدريد ان يحافظا على أعصابهما 
ف���ي اجلولت���ني األخيرت���ني من 
الدوري احمللي وس���ط منافسة 
الغرميني  الوطي���س بني  حامية 

التقليدين.
واذا كان برشلونة حسم اللقب 
املوسم املاضي قبل مراحل عدة، 
فإنه يتعني عليه االنتظار حتى 
الرمق األخير هذه املرة وس���ط 
مطاردة حثيثة من الفريق امللكي 
بقيادة مهاجمه البرتغالي املتألق 
كريستيانو رونالدو صاحب ثالثية 
في مرمى مايوركا هي األولى له مع 
فريق العاصمة منذ انتقاله اليه 
قادما من مان يونايتد االجنليزي 

في نهاية املوسم املاضي.
وحصد الفريق الكاتالوني 93 
نقطة حتى اآلن وهو رقم قياسي 
في تاريخ الليغا، لكن ذلك لم يكن 
حاسما في حسم اللقب ألن ريال 
مدري���د متربص به بفارق نقطة 
واحدة، واي زلة قدم لألول يعني 
فقدان اللقب في األمتار األخيرة.
ويس���تقبل ريال مدريد على 
ملعبه سانتياغو برنابيو اتلتيك 
بلباو الباسكي في املرحلة السابعة 
والثالثني قبل األخيرة، في حني 

تقابل برشلونة مع اشبيلية.
 وفي حال تعادل ريال وفوز 

 وكما هي احلال في احملطات 
األخيرة في البطوالت األوروبية 
األخرى، ال يختلف الوضع كثيرا 
في فرنسا حيث تتجه األنظار عادة 
الى مباريات الفرق املتصارعة على 
البطاق���ات األوروبية أو الهروب 

من الهبوط.
 ويبدو السباق قائما بني ليل 
الذي يتساوى معه  وأوكس���ير 
بعدد النقاط ويتخلف عنه بفارق 
األهداف على البطاقة الثانية الى 
دوري أبطال أوروبا حيث تعتبر 
حظوظ الثاني اكبر لتحقيق الفوز 

على ضيفه لنس.
 ويدخ���ل ليون الثالث )65 
نقطة( وبطل الدوري 7 مواسم 
متتالي���ة )2002- 2008( على 
خط املنافسة أيضا، وقد يكون 
األقرب الى الفوز على مضيفه 
ڤالنس���يان، ويبقى مونبلييه 
اخلامس )63 نقطة( وبوردو 
)61( بط���ل املوس���م املاض���ي 
األقرب الى اللعب في الدوري 

األوروبي.
 ويستضيف بوردو في هذه 
املرحلة سوشو اجلريح، ويلعب 
مونبلييه مع ضيفه لوريان القوي. 
ويتقابل ايضا موناكو مع نانسي، 
وغرونوبل مع بولون، ولومان مع 
باريس سان جرمان، وسانت اتيان 

مع تولوز، ورين مع نيس.

الباڤاري بعد ان ساهم في موسمه 
الثاني معه في قيادته للمنافسة 
على 3 جبه���ات، فهو اضافة الى 
الكأس  الدوري، بلغ نهائي  لقب 
احمللية حيث س���يواجه ڤيردر 
برمي���ن، ونهائ���ي دوري أبطال 
أوروبا حيث س���يتقابل مع انتر 
ميالن االيطال���ي في 22 اجلاري 
على ملعب س���انتياغو برنابيو 

في مدريد.
وال يعير مدرب بايرن ميونيخ 
الهولن���دي لويس ڤان غال، احد 
افضل املدربني حاليا، على ما يبدو 
أهمية كبيرة، وقد يشرك تشكيلة 
معظمها من االحتياطيني لتجنيب 
األساسيني االصابات قبل مواجهة 
ڤي���ردر برمين في 15 اجلاري ثم 
انتر ميالن الذي يتجه بثبات نحو 
لقب محلي خامس وثالثية فريدة 
بعد ان توج بالكأس احملالية على 

حساب روما.
وينصب االهتمام في املرحلة 
االخيرة على بطاقات املسابقات 
االوروبي���ة خصوصا بني ڤيردر 
برمين الثالث )60 نقطة( وباير 
ليڤركوزن الرابع )58(، وقد يذهب 
االثنان معا الى دوري أبطال أوروبا 
في حال ف���وز األول على ضيفه 
هامبورغ رغ���م صعوبة املهمة، 
والثاني على مضيفه بوروسيا 
مونش���نغالدباخ وهذا محتمل، 

برش���لونة، فإن األخير سيتقدم 
عليه بفارق ثالث نقاط وسيحسم 
اللقب قبل اجلولة األخيرة، ألن 
املواجه���ات املباش���رة هي التي 
حتدد هوية البط���ل عند تعادل 
الفريقني، علما أن برشلونة فاز 
على غرميه التقليدي 1-0 و0-2 

ذهابا وإيابا.
وفي املباريات األخرى، يتقابل 
خيتافي مع ملقة، وس���بورتينغ 
خيخون م���ع اتلتيك���و مدريد، 
الولي���د م���ع راس���ينغ  وبل���د 
سانتاندر، وتينيريفي مع امليريا، 
وڤياريال مع ڤالنسيا، وخيريز 
مع سرقس���طة، واسبانيول مع 
اوساسونا، وديبورتيڤو ال كورونا 

مع مايوركا.

 ألمانيا

 ضمن باي���رن ميونيخ )67 
نقطة( الذي يحل ضيفا على هرتا 
برل���ني صاحب املركز األخير في 
املرحلة الرابعة والثالثني االخيرة، 
اللقب من املرحلة السابقة حتى 
لو خس���ر أمام ضيفه ألنه ميلك 
فارق أهداف كبيرا على مطارده 
شالكه )64 نقطة( يصل الى 17 

هدفا )39 مقابل 22(.
ويفخ���ر الهولندي مارك ڤان 
بومل )33 عاما( قائد بايرن ميونيخ 
ان يكون اول اجنبي يترك النادي 

اضافة الى ف���وز بايرن ميونيخ 
على انتر مي���الن في النهائي او 
خسارته أمامه بركالت الترجيح 

بعد التمديد.
ويبقى الصراع على بطاقات 
التأه���ل الى ال���دوري األوروبي 
»يوروبا ليغ« ثالثيا بني بورسيا 
دورمتوند )57( وشتوتغارت )54( 

وهامبورغ )51(.
واذا كانت رحلة هامبورغ الى 
برمين محفوفة باملخاطر، فان مهمة 
شتوتغارت امام مضيفه هوفنهامي 
ليس���ت مضمونة ايضا، ويبقى 
دورمتوند األفضل على حساب 
مضيفه فرايبورغ. ويلعب أيضا 
ماينتس مع ش���الكه الذي ضمن 

بدوره املركز الثاني واملش���اركة 
في دوري أبطال أوروبا، وبوخوم 
مع هانوڤر، ونورمبرغ مع كولن، 
وڤولفسبورغ بطل املوسم املاضي 

مع اينتراخت فرانكفورت.

 فرنسا

 من حسن حظ مرسيليا )75 
نقطة( انه حس���م الصراع على 
اللقب قبل مرحلت���ني من نهاية 
البطولة قبل ان يحل ضيفا على 
ليل الثان���ي )67( الصاعد بقوة 
في املرحلة الس���ابعة والثالثني 
قبل األخيرة، ومستفيدا من فوز 
ليون على أوكسير 2-1 في املرحلة 

السابقة.

مانشيني باٍق لسنواتأياكس يحرز كأس هولندا

بايل مع توتنهام لـ 4 سنوات

توتشل يمدد مع ماينتس

أحرز اياكس أمستردام لقب بطل مسابقة كأس هولندا 
للم���رة ال� 18 في تاريخه بف���وزه على مضيفه فيينورد 
روتردام 4 � 1 في إي���اب الدور النهائي الذي كان مبثابة 
املباراة االخيرة للمهاجم الدولي الهولندي السابق روي 

ماكاي.
وسجل األوروغوياني لويس سواريز )4 و82( وسيم 
دي يون���غ )64 و77( أهداف اياكس الذي فاز ذهابا على 
أرضه 2� 0، والدمناركي يون دال توماسون )72( هدف 

فيينورد.

أكد رئيس نادي مانشس����تر س����يتي خلدون املبارك ان 
االيطالي روبرتو مانشيني سيبقى مدربا لفريقه لسنوات عدة 
وذلك على الرغم من إخفاق الفريق في احتالل مركز مؤهل 
الى دوري أبطال اوروبا املوس����م املقبل. واضاف »روبرتو 
هو مدربنا. لقد قام بعمل رائع منذ ان تسلم اإلشراف على 
الفريق منتصف املوسم احلالي خصوصا من ناحية تنظيم 

الفريق. انا سعيد جدا بالعمل الذي قام به.

أعلن نادي توتنهام االجنليزي امس ان العبه وسطه 
املدافع الدولي الويلزي الش���اب غاريث بايل وقع عقدا 
جديدا ملدة 4 سنوات. وساهم بايل )20 عاما(، من خالل 
أدائه العالي املستوى، بشكل كبير في احتالل توتنهام 
الذي يش���رف عليه املدرب ه���اري ردناب، املركز الرابع 
وتأهله بالتالي للمشاركة في األدوار التمهيدية ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.

أفاد نادي ماينتس عاش����ر الدوري األملاني انه مدد عقد 
مدربه توماس توتش����ل موسمني آخرين حتى 2013. وكان 
توتشل )36 عاما( تسلم مهامه في أغسطس املاضي خلفا 
للنرويجي يورن اندرسن الذي أقيل قبل بداية املوسم بالرغم 

من انه ساهم في عودة الفريق الى مصاف أندية النخبة.

بكنباور: »إسبانيا« و»البرازيل« ال يقبالن المنافسة

مارادونا يشكو

أكد أس��طورة ك��رة الق��دم األملاني 
فرانتس بكنباور أن منتخب بالده يتمتع 
بفرص��ة متميزة خل��وض بطولة جيدة 
في كأس العال��م 2010 بجنوب أفريقيا 
إذا قدم نفس��ه مجددا كفريق بطوالت.
وق��ال بكنباور »فريقان فقط ال يقبالن 
املنافسة. وهما املنتخب االسباني الذي 
قدم عروضا رائعة واملنتخب البرازيلي 
بالطب��ع ألنه ميتلك دائما الش��كل الذي 

ميكنه من الفوز باللقب«.
من جهته أش��اد رينيه أدلر حارس 
مرمى باي��ر ليڤرك��وزن باختيار هانز 
يورغ بوت حارس مرمى بايرن ميونيخ 
بدي��ال له ف��ي قائمة املنتخ��ب األملاني. 
وقال أدلر الذي تأكد غيابه عن املونديال 
بسبب اإلصابة بكسر في أحد ضلوعه 
»يورج بوت يستحقها. أعتبره اختيارا 

جيدا«.

اش��تكى دييغو مارادونا م��درب منتخب االرجنتني م��ن خوليو غروندونا 
رئيس احتاد كرة القدم بس��بب الغاء مباراة ودية للفريق في دبي في 29 مايو 

اجلاري في اطار االستعدادات للنهائيات. 
وقال مارادونا »لدي اخبار سيئة بان املباراة الودية الغيت لكن  املرء يحتاج 

حمى املونديال تتصاعد في جنوب أفريقيا  )أ.پ(الى كلمة اخرى لوصف ذلك«.

نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو مطالب 
بعدم التراخي في تسجيل األهداف إلبقاء اآلمال في 
الصراع على إحراز اللقب حتى نهايته )أ.پ(

بريمن وليڤركوزن لحجز مقعد في »األبطال« وشبح الهبوط والتأهل لـ »يوروبا ليغ« يلوح في فرنسا 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اسبانيا )المرحلة السابعة والثالثون(

اجلزيرة الرياضية +107خيتافي - ملقة 
10خيخون - اتلتيكو مدريد

10بلد الوليد – راسينغ
اجلزيرة الرياضية +102اشبيلية - برشلونة
10تينيريفي - امليريا
اجلزيرة الرياضية +105ڤياريال - ڤالنسيا
10خيريز - سرقسطة

10اسبانيول - اوساسونا
اجلزيرة الرياضية +106ديبورتيڤو - مايوركا
اجلزيرة الرياضية +101ريال - مدريد - بلباو

المانيا )المرحلة الرابعة والثالثون االخيرة(
دبي الرياضية 4:301هرتا برلني - بايرن ميونيخ 

4:30هوفنهامي - شتوتغارت
دبي الرياضية4:30ڤيردر برمين - هامبورغ
4:30فرايبورغ - دورمتوند

4:30ماينتس - شالكه
4:30مونشنغالدباخ - ليڤركوزن

4:30بوخوم - هانوڤر
4:30نورمبرغ - كولن

4:30ڤولفسبورغ - فرانكفورت

فرنسا )المرحلة السابعة والثالثون(
11اوكسير - لنس 
11موناكو - نانسي
11بوردو - سوشو

11غرونوبل - بولون
11لومان - سان جرمان

اجلزيرة الرياضية +114ليل - مرسيليا
11مونبلييه - لوريان

11سانت اتيان - تولوز
11رين - نيس

اجلزيرة الرياضية +1110ڤالنسيان - ليون

»الملكي«
وبرشلونة

لكسر شوكة »الباسك«

للحذر من 
»أبناء األندلس«


