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سوق االنتقاالت

تشلسي ّ
مهدد بخسارة أنيلكا ودروغبا
ق��د ي�خ�س��ر ت�ش�ل�س��ي اإلن �ك �ل �ي��زي عنصرين
ج��وم�ي�ين ك�ب�ي��ري��ن ف��ي ن�ه��اي��ة امل��وس��م ،إذ
ه� ّ
ت��وق��ع امل� ��درب ال�ب��رت�غ��ال��ي ان��دري��ه ف �ي��اش ـــــ
ب� ��واش أن ي �ت��رك ال �ف��رن �س��ي ن �ي �ك��وال انيلكا
الفريق اللندني عند انتهاء عقده معه في
صيف  .2012وقال فياش بواش عن إمكان
ت��وق�ي��ع ان�ي�ل�ك��ا ع �ق �دًا ج��دي �دًا« :ال أت��وق��ع أن
ي� �ج ��دد ع � �ق� ��ده» ،م �ض �ي �ف��ًا« :س �ن �ب ��ذل ج �ه �دًا
إلق �ن��اع��ه ب��ال �ت �ج��دي��د ،ل�ك�ن�ن��ي ال أت ��وق ��ع أن
ً
يتخذ قرارًا مماثال».
ك�م��ا أن مصير امل�ه��اج��م اآلخ ��ر ف��ي ال�ف��ري��ق،
ال�ع��اج��ي دي��دي�ي��ه دروغ �ب��ا ،ل�ي��س محسومًا
بعد ،إذ إنه لم يوافق على تمديد عقده الذي
ينتهي في املوسم املقبل.
ويستمر مسلسل املهاجم البرازيلي نيمار،
إذ كشفت صحيفة «اس �ت��اداو» البرازيلية
ب �ح �س��ب م ��ا ن �ق �ل��ت ع �ن �ه��ا ص �ح �ي �ف��ة «آس»
اإلسبانية أن ريال مدريد ّ
توصل الى اتفاق
مع سانتوس البرازيلي على ضم املهاجم
الدولي مطلع العام املقبل.
وبحسب الصحيفة البرازيلية ،ف��إن نيمار
اج �ت��از أول م��ن أم ��س ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي في
أح��د مستشفيات س��او ب��اول��و ق�ب��ل توقيع
العقد مع الفريق امللكي ،وسينضم اليه في

كانون الثاني املقبل من دون أن تذكر قيمة
الصفقة .وكانت تقارير صحافية قد أشارت
الى اتفاق بني ريال مدريد وسانتوس على
انتقال نيمار الى صفوف األول في كانون
األول امل �ق �ب ��ل ،ب �ع��د ان �ت �ه ��اء ك � ��أس ال �ع��ال��م
لألندية التي ستقام في اليابان من  8الى
 18منه.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ذك� � ��ر رادي � � � ��و «م � ��ارك � ��ا»

ديدييه دروغبا (أندرو وينينغ ــ رويترز)

اإلس �ب��ان��ي أن م ��داف ��ع ري� ��ال م ��دري ��د راوول
الفريق في فترة االنتقاالت
ألبيول سيترك ّ
ال �ش �ت��وي��ة ،وس �ي��وق��ع ع �ق �دًا مل ��دة  3س �ن��وات
سينضم بموجبه ال��ى صفوف ملقة ،الذي
يواصل تعزيز تشكيلته بالعبني مهمني.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،أك � ��د ال ��وي � �ل ��زي غ� ��اري� ��ث ب��اي��ل
أن ��ه س�ع�ي��د ف��ي ف��ري �ق��ه ت��وت �ن �ه��ام هوتسبر
اإلنكليزي الذي مدد عقده معه أربع سنوات
اض��اف�ي��ة ،وال يفكر نهائيًا ف��ى ال��رح�ي��ل عن
صفوفه خالل سوق االنتقاالت الشتوية.
وقال بايل« :لم أفكر حقًا فى ترك توتنهام،
وق��د وق �ع��ت ع �ق �دًا ج��دي �دًا وأس�ت�م�ت��ع بلعب
ك��رة ال �ق��دم م �ع��ه» ،مضيفًا« :أن ��ا أل�ع��ب على
نحو جيد ومنتظم ،وهذا هو الشيء األهم
ب��ال�ن�س�ب��ة إل� ��ي ،ف��أن��ا م ��ا زل ��ت ش��اب��ًا ول ��دي
الوقت لكي ّ
أحسن مستواي».
م��ن جهة أخ ��رى ،أع��رب ديفيد بيكام العب
ل � ��وس أن �ج �ل ��س غ ��االك� �س ��ي األم� �ي ��رك ��ي ف��ي
ح ��دي ��ث مل ��وق ��ع «س � �ك� ��اي س � �ب� ��ورت� ��س» ع��ن
سروره الهتمام العديد من األندية بضمه،
وهي تحديدًا توتنهام هوتسبر ومواطنه
كوينز بارك رينجرز وباريس سان جيرمان
ال �ف��رن �س��ي ،ال � ��ذي ي �س �ت �ع��د ل �ت �ق��دي��م ع��رض
رسمي إلى قائد إنكلترا سابقًا.
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رجيو بنفينوتي ــ رويترز)

فرنسا (المرحلة )6
ليون  -مرسيليا 0-2
بافيتيمبي غ��وم�ي��س ( )17واألرج�ن�ت�ي�ن��ي
ميشيل باستوس ()29
ايفيان  -باريس سان جيرمان 2-2
األرج �ن �ت �ي �ن��ي خ��اف �ي �ي��ر ب ��اس� �ت ��وري ()43
وم��ات �ي��و ب��ودم �ي��ر ( )80ل �س��ان ج �ي��رم��ان،
وجيروم ل��وروا ( )14ويانيك ساغبو ()20
اليفيان.
بريست  -مونبلييه 2-2
اول �ي �ف �ي �ي��ه ج� �ي ��رو ( 19و )41مل��ون �ب �ل �ي �ي��ه،
واالس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي إي� � � ��دن ب � ��ن ب � �س� ��اط ()70
واالرج�ن�ت�ي�ن��ي س��ان�ت�ي��اغ��و جنتيلتي ()88
لبريست.
رين  -نانسي 1-1
الكولومبي فيكتور ه��وغ��و مونتانو ()19
ل��ري��ن ،والبرازيلي سيلفا ان��دري��ه لويز (78
من ركلة جزاء) لنانسي.
اوسير  -كاين 1-1
نيس  -اجاكسيو 0-3
تولوز  -بوردو 2-3
فالنسيان  -ديجون 0-4
لوريان  -سانت اتيان 0-3
ليل  -سوشو 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليون  14نقطة من  6مباريات
 -2مونبلييه  13من 6
 -3تولوز  13من 6
 -4ليل  11من 6
 -5باريس سان جيرمان  11من 6

هولندا (المرحلة )6
أيندهوفن  -أياكس أمستردام 2-2
تيم ماتافز ( )2وجورجينيو فينالدوم (55
م��ن رك�ل��ة ج ��زاء) ألي�ن��ده��وف��ن ،وااليسلندي
ك��ول �ب�ين س �ي �غ �ث��ورس��ون ( )45ودي�م�ي�ت��ري
بوليكني ( )79ألياكس.
تفنتي انشكيده  -أدو دن هاغ 2-5
ال�ن�م�س��وي م ��ارك ي��ان�ك��و ( )16وال�ب��رازي�ل��ي
دوغ �ل��اس ف��ران �ك��و ( )56ول � ��وك دي ي��ون��غ
( 72و )90وايمير ب��اي��رام��ي ( )77لتفنتي،
وليكس ايميرز ( 14من ركلة جزاء) وجون
فيرهويك ( )77لدن هاغ.
فالفيك  -أزد ألكمار 2-1
ال �س��وي��دي راس �م ��وس إي �ل��م ( 10م��ن رك�ل��ة
جزاء) وكارليسون بينشوب ( )65أللكمار،
وجيوفراي كاستيو ( )45لفالفيك.
فيينورد  -دي غرافشاب 0-4
روب��ن ش��اك�ين ( )47وج��ون غويديتي (59
م ��ن رك �ل��ة ج� � ��زاء) وك �ي �ل �ف�ين ل� �ي ��ردام ()67
وغويون فيرنانديز ( 79من ركلة جزاء).
نيميغن  -بريدا 2-1
غرونينغن  -إكسلسيور 0-2
فيتيس  -رودا 0-5
فينلو  -هيرينفني 3-0
أوتريخت  -هيراكليس 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1تفنتي  15نقطة من  6مباريات
 -2ألكمار  15من 6
 -3أياكس  14من 6
 -4فيينورد  14من 6
 -5أيندهوفن  11من 6

اك �ت �م ��ل ع �ق ��د ال � � ��دور ن �ص ��ف ال �ن �ه ��ائ ��ي ف��ي
البطولتني األفريقيتني لألندية لكرة القدم.
واتجهت األنظار الى املسابقة األبرز لدوري
األبطال التي ّ
ودعها النادي األهلي املصري،
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب  6م ��رات ،خ��ال��ي ال��وف��اض إث��ر
ت �ع��ادل��ه وض�ي�ف��ه ال �ت��رج��ي ال�ت��ون�س��ي 1 - 1
في القاهرة في املجموعة الثانية ،وللعام
ال� �ث ��ان ��ي ع �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي ،ي �ن �ت �ه��ي م� �ش ��وار
ال �ن��ادي أم ��ام ال�ت��رج��ي .ول��م يستفد األه�ل��ي
م ��ن خ� �س ��ارة ال � � ��وداد ال �ب �ي �ض��اوي امل �غ��رب��ي
أمام مضيفه مولودية الجزائر ،األمر الذي
أعطى البطاقة الثانية ع��ن ه��ذه املجموعة
الى الفريق املغربي .وكان هناك تخوف من
أن تبادر جماهير األهلي الى أعمال شغب،
ردًا ع�ل��ى م��ا ت�ع��رض��ت ل��ه ج�م��اه�ي��ر ال�ن��ادي
في العاصمة التونسية خالل لقاء الذهاب،
ف��أج��ري��ت امل � �ب ��اراة وس ��ط إج � � ��راءات أم�ن�ي��ة
ّ
وكللها الجمهور بعدم القيام ب��أي ّ
رد ،بل
تحلى باالنضباط وهدوء طوال املباراة.
ّ
وتحمل م��درب األه�ل��ي البرتغالي مانويل
ج ��وزي ��ه م �س��ؤول �ي��ة ال� �خ ��روج ب��ال �ك��ام��ل ،ال

ال�لاع �ب�ين ،ف�ي�م��ا رأى م ��درب ال�ت��رج��ي نبيل
م �ع �ل��ول أن ال �ض �غ��ط ال �ن �ف �س��ي وال �ع �ص �ب��ي
ّ
الذي كان مسلطًا على العبيه قبل مواجهة
األه �ل��ي كبير ج �دًا ،إال أن��ه ك��ان يملك كلمة
السر ،وهي عبارة «أنتم أفضل من األهلي».
وأكد معلول أن فريقه لم يحقق املطلوب إلى
اآلن ،وأن األم��ور الصعبة تنطلق من الدور
ق�ب��ل ال �ن �ه��ائ��ي .وت �ص��در ال �ت��رج��ي ال�ت��رت�ي��ب
ب�ـ  10ن�ق��اط أم��ام ال ��وداد ب�ـ  ،7وج��اء األهلي
ثالثًا بفارق املواجهات مع الفريق املغربي
واملولودية رابعًا بخمس نقاط.
وف� � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة األول � � � � ��ى ،ت� ��أه� ��ل ال� �ه�ل�ال
ال�س��ودان��ي مل��واج�ه��ة ال�ت��رج��ي ،ب�ع��د تعادله
وم�ض�ي�ف��ه ال��رج��اء امل�غ��رب��ي  0 - 0ف��ي ال��دار
البيضاء .ورفع الهالل رصيده الى  8نقاط
ّ
متقدمًا بفارق نقطة عن
في املركز الثاني،
كوتون سبور الكاميروني ،الذي خسر أمام
مضيفه أنييمبا النيجيري  .2 - 0وتصدر
الفريق النيجيري الترتيب بـ  14نقطة ،وهو
سيواجه ال��وداد في نصف النهائي .ويقام
ذه� ��اب ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي  1و 2ت�ش��ري��ن

األول املقبل.

كأس االتحاد
ب �ل ��غ األف ��ري � �ق ��ي ال �ت ��ون �س ��ي ال� � � ��دور ن�ص��ف
ال�ن�ه��ائ��ي ملسابقة ك��أس االت �ح��اد إث��ر ف��وزه
ع�ل��ى مضيفه ك��ادون��ا ال�ن�ي�ج�ي��ري ليضمن
ص� � � ��دارة امل �ج �م ��وع ��ة األول � � � ��ى .وت� ��أه� ��ل ع��ن
امل �ج �م��وع��ة ع�ي�ن�ه��ا ان �ت��ر ك �ل��وب األن �غ��ول��ي،
على الرغم من الخسارة أمام اسيك ميموزا
العاجي  .1 - 0وتصدر األفريقي بـ  11نقطة
ّ
أم� ��ام ان �ت��ر ب �ـ  ،10وح� ��ل أس �ي��ك ث��ال �ث��ًا ب �ـ ،7
وكادونا رابعًا بـ  5نقاط.
وفي املجموعة الثانية ،أكد املغرب الفاسي
املغربي صدارته بفوزه الكبير على ضيفه
موتيما بيمبي ال�ك��ون�غ��ول��ي  ،0 - 3ووج��ه
الفريق املغربي إنذارًا ليبقي اللقب مغربيًا
ب�ع��دم��ا أح ��رزه ال�ف�ت��ح ال��رب��اط��ي ف��ي امل��وس��م
امل��اض��ي .وتأهل عن املجموعة عينها صن
شاين النيجيري بفوزه على شبيبة القبائل
الجزائري ّ 0 - 1
وودع األخير املسابقة من
دون أي نقطة.

بطولة الدراجات النارية

ستونر وتيرول يبتعدان أكثر في الصدارة
مرة جديدة ،أنهى دراج «هوندا» األوسترالي
ك��اي �س��ي س �ت��ون��ر س �ب��اق��ه ف ��ي امل ��رك ��ز األول
ب � ��إح � ��رازه ل �ق��ب ف �ئ��ة «م ��وت ��و ج ��ي ب � ��ي» ف��ي
جائزة اراغ��ون الكبرى ،وه��ي املرحلة ال�ـ 14
م��ن ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م ل�ل��دراج��ات ال�ن��اري��ة التي
أقيمت على حلبة م��وت��ورالن��د اراغ��ون على
ب�ع��د ح��وال��ى  100ك�ل��م ج�ن��وب ش��رق مدينة
سرقسطة اإلسبانية.
وق�ط��ع س�ت��ون��ر م�س��اف��ة ال�ل�ف��ات ال �ـ  23بزمن
ّ
متقدمًا على
بلغ ق��دره  42.17.427دق�ي�ق��ة،
اإلسبانيني دان��ي ب��دروس��ا (ه��ون��دا) بفارق
�وان وخ��ورخ��ي ل��ورن��زو (ي��ام��اه��ا)
 8.162ث� � ٍ
ب �ط��ل ال �ع��ال��م ب� �ف ��ارق  ،14.209ف �ي �م��ا أك�م��ل
اإلي� �ط ��ال ��ي م ��ارك ��و س�ي�م��ون�ت�ش�ي�ل�ل��ي دراج
«ه ��ون ��دا» ( 20.646ث��ان �ي��ة) واألم �ي��رك��ي بن
س �ب��اي��ز دراج «ي ��ام ��اه ��ا» ( 27.739ث��ان�ي��ة)
املراكز الخمسة األولى.
وحقق ستونر الذي انطلق من املركز األول
ف� ��وزه ال �ث��ام��ن ه ��ذا امل ��وس ��م ،راف �ع��ًا رص �ي��ده
ّ
وموسعًا الفارق بينه وبني
الى  284نقطة،
مطارده املباشر لورنزو الى  44نقطة.
وق ��ال س �ت��ون��ر« :ل �ق��د ع�م�ل�ن��ا ،وأم �ل �ن��ا إن�ه��اء
ال�س�ب��اق ف��ي امل��رك��ز األول م �ج��ددًا ،ول��م يكن
باإلمكان أن تسير األم��ور على نحو أفضل

مما حصل».
ّ
أما لورنزو فعلق« :لم يكن الوضع على غرار
ما كانت عليه األمور في سان مورينو ،لقد
اب�ت�ع��دن��ا ك�ث�ي�رًا ع��ن ك��اي�س��ي ودان ��ي ،لكنني
ح�ق�ق��ت أف �ض��ل م ��رك � ٍ�ز م�م�ك��ن وص �ع ��دت ال��ى
منصة التتويج».
وف ��ي ف �ئ��ة م��وت��و  600( 2س��ي س� ��ي) ،حقق
اإلس� �ب ��ان ��ي م � ��ارك م ��ارك �ي ��ز (س� ��وت� ��ر) ف ��وزه

نيكوالس تيرول َّ
متوجًا (لويس جيني ــ أ ف ب)

ال �س��اب��ع ه ��ذا امل��وس��م ب�ع��دم��ا ق �ط��ع امل�س��اف��ة
ّ
متقدمًا
بزمن بلغ ق��دره  40.20.575دقيقة،
ب �ف��ارق  2.466ث��ان�ي��ة ع�ل��ى زم�ي�ل��ه اإلي�ط��ال��ي
أندريا أيانوني ،وبفارق  2.574ثانية على
اإليطالي اآلخ��ر سيموني كورسي (اف تي
ار) ،فيما جاء اليكس دي انجليس من سان
ثوان،
مارينو (موتوبي) رابعًا بفارق 3.054
ٍ
واإلس�ب��ان��ي اليكس أس�ب��ارغ��ارو (كاليكس)
ثوان.
خامسًا بفارق 10.831
ٍ
وق�ل��ص م��ارك�ي��ز ال �ف��ارق ف��ي ص ��دارة ترتيب
بطولة العالم الى ست نقاط فقط ،إذ يملك
 215ن�ق�ط��ة م �ق��اب��ل  221ل�لأمل��ان��ي س�ت�ي�ف��ان
برادل ،ويأتي أيانوني ثالثًا بـ  132نقطة.
وف��ي فئة « 125س��ي س��ي» ،حقق اإلسباني
ن �ي �ك ��والس ت� �ي ��رول ع �ل��ى «أب ��ري� �ل� �ي ��ا» ف ��وزه
ال �ث��ام��ن ه ��ذا امل ��وس ��م ،ح �ي��ث أن �ه��ى ال�س�ب��اق
ّ
متقدمًا على
بزمن ق��دره  40.26.726دقيقة،
زميليه الفرنسي يوهان زاركو بفارق 6.771
�وان ،واإلسباني مافريك فيناليس بفارق
ث� ٍ
 18.929ثانية.
واب�ت�ع��د ت �ي��رول ف��ي ص ��دارة ت��رت�ي��ب بطولة
العالم برصيد  241نقطة ،وبفارق  36نقطة
عن زاركو ،فيما يأتي فيناليس ثالثًا بـ 177
نقطة.

