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موندياليات

مالعب إسبانيا

ّ
تحرك فلسطيني يقابله رفض السرسك حضور «إل كالسيكو»
إزاء ّ
رد الفعل املستنكر والبيانات
العديدة املنددة ببيانها األول الذي
أع �ل �ن��ت ف �ي��ه ق� �ب ��ول ط �ل��ب ال �ج �ن��دي
اإلسرائيلي جلعاد شاليط حضور
م �ب��اراة «إل ك�لاس�ي�ك��و» ب�ين فريقها
وري��ال م��دري��د ،الشهر املقبل ،ع��ادت
بيان
إدارة ن��ادي برشلونة إلص��دار
ٍ
ثان احتل صدر صفحتها الرسمية
ٍ
ع�ل��ى ش�ب�ك��ة «اإلن �ت��رن��ت» ك ��ررت فيه
ال �ت��وض �ي��ح أن �ه��ا ل ��م ت��وج��ه ال��دع��وة
إل��ى ش��ال�ي��ط ،ب��ل واف �ق��ت ع�ل��ى طلبه
ح �ض ��ور امل � �ب � ��اراة ،م �ع �ل �ن��ة ان �ه ��ا ف��ي
موازاة ذلك وافقت على طلب السفارة
الفلسطينية بالحصول على ثالث
دعوات لحضور السفير الفلسطيني
ف��ي إس �ب��ان �ي��ا ،م��وس��ى ع��ام��ر ع ��ودة،
ورئ�ي��س االت �ح��اد الفلسطيني لكرة
ال� �ق ��دم ،ج �ب��ري��ل ال ��رج ��وب ،وال�ل�اع��ب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ال� �س ��رس ��ك،
امل�ب��اراة عينها ،في ما يمكن وصفه
ب �م �ح��اول��ة م��ن ال� �ن ��ادي ال�ك��ات��ال��ون��ي
الم � �ت � �ص � ��اص ح � ��ال � ��ة ال � �غ � �ض� ��ب ف��ي
الشارع العربي.
وكان السرسك قد تعرض ُلالعتقال
في السجون اإلسرائيلية وأفرج عنه

بعد إضرابه الشهير عن الطعام ملدة
وصلت إلى  100يوم.
وشدد البيان على أن برشلونة «كان
وما زال يشكل نقطة للتالقي ،كذلك
سعى دائمًا إلى املساهمة في إقرار
السالم والتفاهم في منطقة الشرق
األوسط».
اال أن مواقع رياضية عدة نقلت عن

رام��ي عبده ،املدير اإلقليمي ملجلس
العالقات األوروب �ي��ة ـ�ـ الفلسطينية،
ق� ��ول� ��ه إن ال � �س� ��رس� ��ك رف � � ��ض ق �ب��ول
الدعوة.
وق��ال ع�ب��ده« :ت�ح��دث��ت قبل قليل مع
ال�ل�اع��ب ال �خ �ل��وق ال �ص��دي��ق م�ح�م��ود
ال� � �س � ��رس � ��ك ون� ��اق � �ش � �ن� ��ا م � �ع� ��ًا ف� �ك ��رة
ح �ض��وره مل �ب��اراة إل ك�لاس�ي�ك��و التي

رفض األسير املحرر محمود السرسك زيارة «كامب نو» (أرشيف)

م��ن امل�ق��رر ان يستضاف فيها أيضًا
الجندي اإلسرائيلي شاليط .محمود
أك� ��د ل ��ي أن� ��ه ل ��م ي �خ��ول أح � �دًا بطلب
استضافته وأنه لن يحضر بأي حال
من األحوال تلك املباراة وأنه يرفض
االستضافة ويرفض أن يوجه لطمة
لتاريخه النضالي وآلالف األس��رى
بمساواتهم بجنود االحتالل».
وك��ان��ت ردود الفعل امل �ن��ددة ل��زي��ارة
ش ��ال� �ي ��ط م� �ل� �ع ��ب «ك � ��ام � ��ب ن � � ��و» ق��د
تتالت ،حيث قال مسؤول في حركة
حماس لوكالة «أسوشييتد برس»
إن وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام ف ��ي ق �ط��اع غ��زة
ستقاطع برشلونة.
ورأت «رابطة سجناء غزة» ،التابعة
لحماس ،دع��وة شاليط إل��ى املباراة
«محاولة جديدة للتستر على جرائم
الصهاينة من خالل الرياضة».
وأضافت املنظمة املدافعة عن حقوق
�ان
ال �س �ج �ن��اء ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف��ي ب �ي� ٍ
ب�ث�ت��ه وس��ائ��ل إع�ل�ام ع��دي��دة« :ك�ي��ف
�اد م �ح �ت��رم ي ��دع ��و إل � ��ى ت �ع��ددي��ة
ل� �ن � ٍ
الثقافات وتوحد االنسانية أن يدعو
ً
قاتال ومجرمًا مثل شاليط لتكريمه
وإظهار االحترام له؟».

كرة المضرب

نهائي دورة طوكيو بني رادفانسكا وبتروفا
سارت األمور طبيعيًا من
دون إزعاج للمصنفني
االوائل في ربع نهائي
دورتي كواالملبور وبانكوك،
في الوقت الذي تتواجه
فيه أنييسكا رادفانسكا
مع ناديا بتروفا في نهائي
دورة طوكيو

واص� � � � ��ل اإلس� � �ب � ��ان � ��ي داف � � �ي� � ��د ف �ي ��ري ��ر
واالرج� � �ن� � �ت� � �ي� � �ن � ��ي خ� � � � � ��وان م� ��ون� ��اك� ��و
امل�ص�ن�ف��ان ،اول وث��ان�ي��ًا على ال�ت��وال��ي،
م �س �ي��رت �ه �م��ا ف � ��ي دورة ك ��واالمل � �ب ��ور
املاليزية الدولية لكرة املضرب ،البالغة
جوائزها  850ال��ف دوالر ،حيث بلغا
الدور نصف النهائي.
ف ��ي رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ،ف� ��از ف �ي��ري��ر ع�ل��ى
الهولندي ايغور سييسلينغ  6-4و3-6
و ،4-6وموناكو على الكندي املغمور
فاسيك بوسبيسيل  3-6و.4-6
وي�ل�ت�ق��ي ف �ي��ري��ر ف��ي دور االرب �ع ��ة مع
الفرنسي جوليان بينيتو الذي تغلب
على الكولومبي اليخاندرو فايا 2-6
و.2-6
من جانبه ،يلعب موناكو مع الياباني
ك��ي ن�ي�ش�ي�ك��وري ال �ث��ال��ث ال ��ذي تغلب
على الروسي نيكوالي دافيدنكو 4-6
ثم باالنسحاب.

سيمون ،املصنفون اول وثانيًا ورابعًا
على التوالي ،الى الدور نصف النهائي
ل��دورة بانكوك الدولية ،البالغة قيمة
جوائزها  551الف دوالر.
في رب��ع النهائي ،ف��از تيبساريفيتش
ع �ل��ى االس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو ف��رداس �ك��و
ال �خ��ام��س  6-7و ،4-6وغ��اس�ك�ي��ه على
االوسترالي برنارد طوميتش الثامن
 6-7و ،4-6وس �ي �م��ون ع �ل��ى م��واط �ن��ه
غايل مونفيس  4-6و.1-6
وي �ل �ع��ب ت �ي �ب �س��اري �ف �ي �ت��ش وس �ي �م��ون
ف ��ي دور االرب � �ع ��ة وس �ت �ك��ون امل� �ب ��اراة
ال�س��ادس��ة ب�ين ال�لاع�ب�ين حيث يتفوق
ال�ف��رن�س��ي ب��أرب �ع��ة ان �ت �ص��ارات مقابل
خسارة واحدة كانت في دور الـ  16من
دورة مدريد في ايار املاضي.
م��ن ج��ان �ب��ه ،يلتقي غ��اس�ك�ي��ه ال�ك�ن��دي
ميلوش راونيتش الثالث او الفنلندي
ياركو نيمينن السابع.

دورة بانكوك

دورة طوكيو

تأهل الصربي يانكو تيبساريفيتش
وال�ف��رن�س�ي��ان ري �ش��ار غاسكيه وجيل

س� � �ت � ��داف � ��ع ال � �ب � ��ول � ��ون � �ي � ��ة ان� �ي� �ي� �س� �ك ��ا
رادفانسكا ،املصنفة ثالثة ،عن لقبها

بطلة ل��دورة طوكيو الدولية ،البالغة
ج��وائ��زه��ا ن�ح��و م�ل�ي��ون��ي دوالر ،أم��ام
الروسية ناديا بتروفا بعد تأهلهما
الى املباراة النهائية.
ف ��ي ال� � ��دور ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ،ت�خ�ط��ت
رادف��ان�س�ك��ا االمل��ان�ي��ة انجيليك كيربر
ال�خ��ام�س��ة بسهولة ت��ام��ة ب�ع��د ف��وزه��ا
عليها  1-6و.1-6
ام��ا ب�ت��روف��ا ف�ف��ازت على االوس�ت��رال�ي��ة
س��ام��ان�ت��ا س �ت��وس��ور امل�ص�ن�ف��ة ثامنة
بسهولة ايضًا  4-6و.2-6
وس� � �ت� � �خ � ��وض ب� � �ت � ��روف � ��ا ( 30ع ��ام ��ًا
واملصنفة  18عامليًا) النهائي الثاني
ل �ه��ا ف ��ي ( 2012ت � ّ�وج ��ت ب�ط�ل��ة ل ��دورة
زه��رت��وغ�ن�ب��وش ال�ه��ول�ن��دي��ة) وال�ث��ال��ث
والعشرين ف��ي مسيرتها االحترافية
ّ
املتوجة فيها بـ  11لقبًا حتى اآلن.
وستكون مواجهة النهائي االولى بني
رادفانسكا وبتروفا منذ  ،2008وهو
العام ال��ذي شهد جميع مواجهاتهما
االرب � � ��ع ال �س��اب �ق��ة وق � ��د ف � ��ازت االول � ��ى
 3م � � ��رات ،اح� ��داه� ��ا ف ��ي ن �ه��ائ��ي دورة
ايستبورن ،مقابل هزيمة واحدة.

الفورموال 1

ً
هاميلتون إلى مرسيدس وبيريز بديال له وشوماخر بال فريق
ً
ك � ��ان أم � ��س ي ��وم ��ًا ح ��اف �ل�ا ف ��ي ع��ال��م
ال �ف��ورم��وال  ،1اذ ش�ه��د إع�ل�ان فريق
م� ��اك �ل�اري� ��ن م ��رس� �ي ��دس ان س��ائ �ق��ه
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ل� ��وي� ��س ه��ام �ي �ل �ت��ون
سيتركه ف��ي نهاية امل��وس��م الحالي
لالنتقال إل��ى «م��رس�ي��دس ج��ي بي»
ً
بدال من األسطورة ميكايل شوماخر
م��ا ي�ج�ع��ل م�ص�ي��ر االخ �ي��ر ف��ي مهب
الريح النه سيصبح من دون فريق،
ما يرجح امكانية اعتزاله مجددًا.
ف� � ��ي امل � � �ق � ��اب � ��ل ،س � �ي � �ك� ��ون ال� �س ��ائ ��ق
املكسيكي سيرجيو بيريز (ساوبر -
فيراري حاليًا) خلفًا لهاميلتون في
م��اك�لاري��ن بحسب م��ا اع�ل��ن االخ�ي��ر،
م��ؤك�دًا الخبر ال��ذي ذك��رت��ه صحيفة
«بيلد» االملانية ح��ول ان مرسيدس
لن يجدد لألسطورة شوماخر (43
عامًا) وسيستبدله بهاميلتون (27
عامًا).
وك �ش �ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ب �ي �ل��د» ان ق��رار
االس �ت �غ �ن��اء ع��ن خ��دم��ات ش��وم��اخ��ر،

شوماخر السلف وهاميلتون الخلف (ليو جني ــ أ ف ب)
ب�ط��ل ال�ع��ال��م  7م ��رات ال ��ذي ع��اد ال��ى
س �ب��اق��ات ال �ف �ئ��ة االول� � ��ى ع� ��ام 2010
ب �ع��د ان اع �ت��زل �ه��ا ع� ��ام  ،2006ك��ان

م��رت�ب�ط��ًا ب�م��واف �ق��ة ه��ام�ي�ل�ت��ون على
االنضمام ال��ى الفريق االملاني الذي
اك��د رس�م�ي��ًا ه��ذا االن �ت �ق��ال ف��ي بيان

ج��اء ف�ي��ه« :ي�س�ع��د م��رس�ي��دس آي أم
ج��ي ب �ت��رون��اس ّ أن ي�ع�ل��ن أن ل��وي��س
هاميلتون قد وقع عقدًا لثالثة أعوام
وسيبدأ مشواره مع فريقنا اعتبارًا
من  ،»2013مذكرًا بأن هاميلتون بني
ارب �ع��ة س��ائ�ق�ين ت��وج��وا ب�ل�ق��ب بطل
العالم مع محرك املصنع االملاني الى
ج��ان��ب االرج�ن�ت�ي�ن��ي خ ��وان مانويل
فانجيو (ع��ام��ي  1954و 1955على
منت دايملر بنز آي جي) والفنلندي
ميكا هاكينن (ع��ام��ي  1998و1999
ع� �ل ��ى م�ت��ن م� ��اك �ل�اري� ��ن م ��رس� �ي ��دس)
وال�ب��ري�ط��ان��ي ج�ن�س��ون ب��ات��ون (ع��ام
 2009ع �ل ��ى م�ت��ن ب� � � ��راون ج� ��ي ب ��ي-
مرسيدس).
ب��دوره ،ق��ال هاميلتون ف��ي تصريح
نقله عنه املوقع الرسمي ملرسيدس:
«ح ��ان ال��وق��ت بالنسبة ل��ي م��ن أج��ل
ً
ّ
تحد جديد ،ويسعدني أن ابدأ فصال
جديدًا من خالل االنطالق على منت
مرسيدس».

روزنامة مونديال 2014
أق� � ّ�رت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�لات�ح��اد
ال � ��دول � ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم «ال� �ف� �ي� �ف ��ا» روزن� ��ام� ��ة
نهائيات ك��أس ال�ع��ال��م امل �ق��ررة ف��ي ال�ب��رازي��ل
عام .2014
وستقام املباراة االفتتاحية في  12حزيران
ف � � ��ي س� � � � ��او ب � ��اول � ��و
عند ال�س��اع��ة 17.00
ب��ال �ت��وق �ي��ت امل�ح�ل��ي
( 22.00ب��ال�ت��وق�ي��ت
األوروب � � � � � � � � � � � ��ي) .ام � ��ا
ق� ��رع� ��ة ال �ن �ه ��ائ �ي ��ات
ف � �س � �ت � �ح � �ت � �ض � �ن � �ه� ��ا
كوستا دي ساويب
ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ب��اه �ي��ا
ف ��ي  6ك ��ان ��ون االول
.2013
وت � � �ق� � ��ام م � �ب� ��اري� ��ات
ال � � � � � ��دور االول ف��ي
 13.00و 16.00و 17.00و 18.00و19.00
و 21.00بالتوقيت املحلي .وتنطلق مباريات
الدورين ثمن وربع النهائي في تمام الساعة
 13.00و 17.00بالتوقيت املحلي .اما مباراتا
ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي ف �س �ت �ق��ام��ان ع �ن��د ال �س��اع��ة
 17.00ب��ال �ت��وق �ي��ت امل �ح �ل��ي ع �ل��ى ان ت�ج��ري
امل �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ف��ي  13ت �م��وز  2014على
امللعب الشهير ماراكانا اب�ت� ً
�داء من الساعة
 16.00بالتوقيت املحلي.
وي ��راوح ف ��ارق ال�ت��وق�ي��ت ب�ين اوروب ��ا وامل��دن
ال�ب��رازي�ل�ي��ة املضيفة ب�ين  6س��اع��ات (كويبا
ومانوس) و 5ساعات (املدن االخرى) .وهي
امل ��رة االول ��ى ال�ت��ي ت�ق��ام فيها امل �ب��اري��ات في
م��واع �ي��د م�خ�ت�ل�ف��ة م �ن��ذ م��ون��دي��ال ال��والي��ات
املتحدة عام  .1994وتتخلف مانوس وكويبا
بفارق ساعة عن توقيت العاصمة برازيليا.
وح ��ددت اللجنة ي��وم  19اي ��ار  2014م��وع�دًا
ن�ه��ائ�ي��ًا ل�ت�س�ل��م ال �ل��وائ��ح ال�ن�ه��ائ�ي��ة لالعبني
مع فترة راحة اجبارية بني  19و 25ايار من
السنة ذاتها لضمان حصول الالعبني على
اسبوع من الراحة على االق��ل قبل االلتحاق
بمنتخباتهم الوطنية باستثناء الالعبني
ال ��ذي ��ن س �ي �ش��ارك��ون ف ��ي امل � �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ملسابقة دوري ابطال اوروبا.

أصداء عالمية
قنبلة في ملعب زينيت عنوانها هالك!
عثر على قنبلة بدائية الصنع في ملعب
تدريب فريق زينيت سان بطرسبرغ
الروسي وفيها صورة املهاجم البرازيلي
هالك .واكتشفت الشرطة خالل فحص
القنبلة صورة الالعب املنضم حديثًا الى
الفريق الروسي وقد كتب عليها «اطردوا
هالك!».
وكانت تقارير قد قالت إن عددًا من كبار
العبي زينيت غير راضني عن انفاق
النادي الروسي الثري أكثر من مئة مليون
دوالر على التعاقد مع هالك والعب الوسط
البلجيكي اكسل فيتسل .وقال متحدث
باسم النادي« :ال ننفي هذه القصة ،لكننا
لن نعلق عليها».

بايرن من دون روبن أمام بريمن
سيغيب الجناح الهولندي أريني روبن عن
صفوف فريقه بايرن ميونيخ في مباراته
اليوم أمام مضيفه فيردر بريمن ،في
املرحلة السادسة من الدوري األملاني لكرة
القدم .وتعرض روبن إلصابة عضلية
خالل مشاركته في املباراة التي فاز
فيها بايرن على فولسبورغ  0-3الثالثاء
املاضي في «البوندسليغا» ،وهو ما حرمه
السفر مع الفريق إلى بريمن امس ،بحسب
ما أعلن النادي البافاري ،الذي افاد ايضًا
بأن العبي خط الوسط توماس مولر
واإلسباني خافي مارتينيز شفيا من نزلة
برد وإصابة عضلية على التوالي.

