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 أوباما يرشح ليكرز لالحتفاظ بلقب
بطل الدوري األميركي لكرة السلة

بداية جيدة لهينان في روالن غاروس

روراوة يجتمع بالعبي الجزائر

رش����ح الرئيس االميركي باراك اوبام����ا فريق لوس 
اجنيليس ليكرز لالحتفاظ بلقب بطل الدوري االميركي 
للمحترفني لكرة السلة، رغم تعادل االخير مع فينيكس 

صنز في منافسات نهائي املنطقة الغربية.
وق����ال اوباما في حوار مع اح����د املعلقني الرياضيني 
لش����بكة »تي ان تي« اجري معه في ملعب كرة الس����لة 
للبيت االبيض ومت بثه بع����د فوز فينيكس على ليكرز 
وتعادلهم����ا 2-2 في مجموع املباري����ات: »يتوجب علي 

اختيار ليكرز«.
واشاد اوباما بشكل خاص بالعب ليكرز االسباني باو 
غاسول قائال: »اعتقد ان غاسول يستطيع ان يكون افضل 
»العب ارتكاز« في الدوري االميركي خالل الوقت احلالي، 
وه����و يختلف بدنيا عن الع����ب اورالندو ماجيك دوايت 
هاورد وميلك قدمني خارقتني وس����رعة كبيرة واسلوبا 

وفنا غير اعتيادي في اللعب.

حققت البلجيكية جوستني 
هينان بداية جيدة في بطولة 
روالن غاروس الفرنس���ية، 
ثاني البطوالت األربع الكبرى 
للتنس، بفوزها على البلغارية 
تس���فيتانا بيرونكوفا 4-6 
و6-3 في الدور االول. وتلتقي 

هين���ان في مباراته���ا املقبلة 
التش���يكية كالرا زاكوبالوفا 
التي تغلبت على السلوڤينية 
كاتارينا س���ريبوتنيك 6-7 
)7-3( و4-6 و6-2. ول���دى 
الرجال، حقق االسباني رافايل 
نادال املصنف ثانيا فوزا سهال 

على الفرنسي املغمور جياني 
مينا 6-2 و6-2 و6-2. وعانى 
االميركي اندي روديك املصنف 
سادس���ا األمرين ليبلغ الدور 
الثاني، بف���وزه الصعب على 
الفنلندي ياركو نيمينن 2-6 
و4-6 و4-6 و6-7 )4-7( 

اجتمع رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم 
محمد روراوة، بالعبي املنتخب في حضور املدير 
الفني رابح س���عدان في املعسكر الذي يقيمه 
في كرانس مونتانا بسويسرا استعدادا لكأس 
العالم. وذكر االحتاد اجلزائري في موقعه على 
االنترنت أن االجتماع تناول كل اجلوانب املتعلقة 
باالستعدادات لكأس العالم، ومباراتيه الوديتني 

أمام ايرلندا في 28 مايو بدبلن، واإلمارات في 5 
يونيو املقبل في نورمبرغ بأملانيا. وأوضح أن 
رئيس االحتاد رحب بالالعبني السبعة اجلدد، كما 
طالب اجلميع باحملافظة على الروح اجلماعية 
والتآزر لضمان أحسن صورة عن اجلزائر خاصة 
أنها ستكون ممثلة لألمة العربية، مشددا على 

أهمية السلوك املثالي داخل وخارج امللعب.

اعتبر غاسول أفضل »العب ارتكاز«

الرئيس األميركي باراك أوباما

عالميةمتفرقات 

أعلن الدولي الهولندي ويس���لي سنايدر انه سيبقى في 
صفوف انتر ميالن االيطالي نافيا االش���اعات التي اش���ارت الى 
امكانية عودته الى ريال مدريد االسباني، وذلك في مقابلة عرضها 
تلفزيون »نوس« الهولندي. وقال س���نايدر: لقد عش���ت موسما 
خارقا واحرزت 3 القاب، انتر سيكمل املشوار وانا سأكون معه، 
قد يكون خطابي مختلفا بعد 12 ش���هرا، لكنني س���أبقى مع انتر 

خالل املوسم املقبل.
أعلن نادي اش��بيلية بطل كأس ملك اس��بانيا لكرة القدم، ان 
انطونيو الفاريز س��يظل في منصب املدير الفني للفريق في املوسم 
املقبل. وتولى الفاريز مسؤولية الفريق بشكل مؤقت في مارس املاضي، 
بعد إقالة مانولو خيمينيز، وقاد الفريق الى املركز الرابع في الدوري، 
والتأهل الى الدور التمهيدي لدوري ابطال اوروبا في املوسم املقبل.

ذكرت تقارير اخبارية ان مهاجم املنتخب األملاني السابق، 
جيرالد اسامواه سينتقل من صفوف نادي شالكه الى فريق سانت 
باول���ي هامبورغ املتأهل حديثا ل���دوري الدرجة األولى األملاني، 
ونقلت صحيفتا »بيلد« و»هامبورغر ابندبالت« عن اسامواه )31 

عاما( ان هناك محادثات ولكن لم يتم التوصل ألي اتفاق بعد.
يجري القائد الثاني ملنتخب نيوزيلندا تيم براون الذي تعرض 
إلصابة بالغة في الكتف خالل مباراة بالده الودية امام استراليا، عملية 

جراحية اليوم ولكنه لم يفقد االمل في اللحاق بكأس العالم.
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