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تصفيات مونديال 2014

االكوادور ثانية وضربة موجعة لألوروغواي وقاتلة للباراغواي
ان�ت��زع��ت االك � ��وادور امل��رك��ز ال�ث��ان��ي في
ت�ص�ف�ي��ات ام�ي��رك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة امل��ؤه�ل��ة
ال ��ى ك ��أس ال �ع��ال��م  2014ف��ي ال �ب��رازي��ل
ب� �ف ��وزه ��ا ال �ك �ب �ي��ر ع �ل ��ى ال � �ب� ��اراغ� ��واي
 ،1-4مستفيدة م��ن سقوط كولومبيا
ام ��ام مضيفتها ف�ن��زوي�لا  ،1-0بينما
واصلت االوروغ��واي ،رابعة املونديال
االخ�ي��ر ف��ي ج�ن��وب افريقيا ،خيبتها،
وسقطت امام مضيفتها تشيلي .2-0
ف��ي امل�ب��اراة االول��ىّ ،
عمقت االك ��وادور،
ُ
ال�ت��ي استبقيت ف��ي ال�ج��ول��ة املاضية،
ج� � ��راح ال � �ب� ��اراغ� ��واي ص��اح �ب��ة امل��رك��ز
االخ �ي��ر ب��رب��اع �ي��ة ح�ق�ق��ت م��ن خ�لال�ه��ا
ال�ع�لام��ة الكاملة على ارض�ه��ا بالفوز
السادس في  6مباريات في العاصمة
االكوادورية.
وكانت الباراغواي البادئة بالتسجيل
ع�ب��ر ادغ ��ار بينيتيز ف��ي ال��دق�ي�ق��ة .15
وان � �ت � �ظ� ��رت االك � � � � � ��وادور ال ��دق� �ي� �ق ��ة 38
الدراك ال�ت�ع��ادل عبر املهاجم فيليبي
كايسيدو ،قبل ان تنتفض في الشوط
الثاني وتسجل ثالثية تناوب عليها
ج� �ي� �ف ��رس ��ون م ��ون� �ت� �ي ��رو ( 50و)75
وكريستيان بنيتيز (.)54
وف � � ��ي ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ،اس � �ت � �م� ��رت ال� �ع� �ق ��دة

ال �ف �ن��زوي �ل �ي��ة ل �ك��ول��وم �ب �ي��ا م �ن��ذ 1996
وخ� � � �س � � ��رت ام � ��ام� � �ه � ��ا ب � � �ه � ��دف م �ب �ك��ر
سجله م�ه��اج��م روب ��ن ك ��ازان ال��روس��ي
سولومون روندون في الدقيقة .13
وت� � � �ت� � � �ص � � ��در األرج � � � �ن � � � �ت� �ي� ��ن ت� ��رت � �ي� ��ب
التصفيات ب �ـ 24نقطة م��ن  11م�ب��اراة،
ت�ل�ي�ه��ا االك� � � ��وادور ( 20ن �ق �ط��ة م ��ن 10
م �ب��اري��ات) وك��ول��وم �ب �ي��ا ( 19م��ن )10
وتشيلي ( 15م��ن  )11وف�ن��زوي�لا (15

م ��ن  )11واالوروغ� � � � ��واي ( 13م ��ن )11
والبيرو ( 11من  )10وبوليفيا ( 9من
 )11والباراغواي ( 8من .)11
وف � ��ي ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،زادت ت �ش �ي �ل��ي م�ح��ن
االوروغواي عندما تغلبت عليها ،0-2
سجلهما اي�س�ت�ي�ب��ان ب��اري��دي��س ()10
وادواردو فارغاس (.)77
وت �ق��ام ال �ج��ول��ة ال� �ـ  13ف��ي  7ح��زي��ران
املقبل ،فتلعب االرجنتني مع كولومبيا

فرحة إكوادورية بهدف بينيتيز في مرمى الباراغواي (بابلو كوزاغليو ــ أ ف ب)

في قمة نارية ،وبوليفيا مع فنزويال،
والباراغواي مع تشيلي ،والبيرو مع
االكوادور.

تصفيات الكونكاكاف
أس � �ف� ��رت ق� �م ��ة امل �ك �س �ي ��ك وال � ��والي � ��ات
امل� �ت� �ح ��دة ع �ل��ى م �ل �ع��ب «أزت � �ي � �ك ��ا» ف��ي
�ادل س�ل�ب��ي،
م�ك�س�ي�ك��و س�ي�ت��ي ع��ن ت �ع � ٍ
ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال ��دور ال��راب��ع
ال� �ح ��اس ��م (ال� �ن� �ه ��ائ ��ي) م� ��ن ت �ص �ف �ي��ات
منطقة الكونكاكاف (اميركا الوسطى
والشمالية والبحر الكاريبي) املؤهلة
الى املونديال.
وف ��ي ب�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،ف� ��ازت ب�ن�م��ا على
ه�ن��دوراس  ،0-2سجلهما تيخادا ()2
وبيريز (.)75
وفي سان خوسيه ،فازت كوستاريكا
على جامايكا  ،0-2سجلهما اوم��ان��ا
( )22وكالفو (.)82
وتتصدر بنما الترتيب بعد الجولة
ال� �ث ��ال� �ث ��ة ب ��رص� �ي ��د  5ن� � �ق � ��اط ،ت �ل �ي �ه��ا
ك ��وس� �ت ��اري� �ك ��ا وال � � ��والي � � ��ات امل �ت �ح ��دة
وه� �ن ��دوراس ول �ك��ل م�ن�ه��ا  4ن �ق��اط ،ثم
املكسيك برصيد  3ن�ق��اط ،وجامايكا
بنقطتني.

سوق االنتقاالت

برشلونة يبدأ تحركه الفعلي إلتمام صفقة هاملس
برشلونة يتحرك فعليًا
النهاء صفقة هاملس،
وصراع في انكترا بني
أرسنال ومانشستر سيتي
على يوفيتيتش وغلطة
سراي يريد تعزيز صفوفه
بنجم جديد هو روبن

ل��م ي�خ��ف ب��رش�ل��ون��ة االس �ب��ان��ي منذ
م� ��دة ان� ��ه ي �ب �ح��ث ع ��ن م ��داف ��ع ع��امل��ي
م��ن اج��ل ت�ع��وي��ض ك��ارل�ي��س ب��وي��ول
ال �ق ��ري ��ب م ��ن االع� � �ت � ��زال .وك � ��ان اس��م
األمل � ��ان � ��ي م ��ات ��س ه ��ام� �ل ��س ،م ��داف ��ع
ب� ��وروس � �ي� ��ا دورت � �م � ��ون � ��د األمل � ��ان � ��ي،
ً
األك �ث��ر ت ��داوال م��ن ج��ان��ب الصحافة
االس� �ب ��ان� �ي ��ة ل � �ه� ��ذا امل � ��رك � ��ز م � ��ن ب�ين
م��داف �ع�ين آخ��ري��ن رب �ط��وا ب��االن�ت�ق��ال
ال��ى ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��ون��ي .وي�ب��دو أن
ال�ت��وق�ع��ات ف��ي كاتالونيا ك��ان��ت في
م �ح �ل �ه��ا ،اذ إن ص�ح�ي�ف��ة «س �ب��ورت
بيلد» األمل��ان�ي��ة ال��واس�ع��ة االن�ت�ش��ار،
ً
أك ��دت أم ��س ان ب��رش�ل��ون��ة ب ��دأ ف�ع�لا
امل�ف��اوض��ات م��ع دورت�م��ون��د م��ن اجل
هاملس مشيرة ال��ى ان الصفقة في
ح��ال ات�م��ام�ه��ا ل��ن يعلن عنها حتى
نهاية املوسم.
وف ��ي ان �ك �ل �ت��را ،دخ ��ل ن��ادي��ا أرس �ن��ال
وم ��ان� �ش� �س� �ت ��ر س� �ي� �ت ��ي ف � ��ي س� �ب ��اق
م ��ن أج � ��ل ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى خ��دم��ات
املونتينيغري ستيفان يوفيتيتش

م � �ه ��اج ��م ف� �ي ��ورن� �ت� �ي� �ن ��ا اإلي � �ط� ��ال� ��ي.
وأش � ��ارت ال �ت �ق��اري��ر إل ��ى أن أرس �ن��ال
ي� ��رص� ��د م� �ب� �ل ��غ  28م� �ل� �ي ��ون ج �ن �ي��ه
اس �ت��رل �ي �ن��ي ل �ل �ت �ع��اق��د م ��ع امل �ه��اج��م
املوهوب.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي��رغ��ب امل ��درب اإليطالي
ل � �س � �ي � �ت� ��ي ،روب� � � ��رت� � � ��و م ��ان� �ش� �ي� �ن ��ي،
ف � � � ��ي ض � � � ��م ي � ��وف� � �ي� � �ت� � �ي� � �ت � ��ش ل � ��دع � ��م
ال� �خ ��ط األم � ��ام � ��ي ل �ل �ف ��ري ��ق ،ف� ��ي ظ��ل
ال �غ �م��وض ال � ��ذي ي�ك�ت�ن��ف مستقبل
األرجنتيني سيرجيو أغ��وي��رو مع
الـ«سيتيزينس» بعد اب��داء عمالقي
ال � �ك � ��رة اإلس � �ب� ��ان � �ي� ��ة ،ري� � � ��ال م ��دري ��د
وب ��رش� �ل ��ون ��ة ،رغ �ب �ت �ه �م��ا ف� ��ي ض�م��ه
املوسم املقبل.
ف � ��ي ه� � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،ن� �ص ��ح امل �ه ��اج ��م
اإلي �ط��ال��ي امل �خ �ض��رم ،ل��وك��ا ط��ون��ي،
زميله في فيورنتينا بعدم االنتقال
إلى أرسنال ،معتبرًا أن «املدفعجية»
ال يختلف كثيرًا عن «الفيوال» وإذا
أراد املهاجم املونتينيغري الرحيل
عن إيطاليا فيجدر به االنتقال الى

ناد أكبر من النادي اللندني ،بحسب
وصفه ،مشيرًا الى مانشستر سيتي
وجاره يونايتد وتشلسي.
وف � ��ي ت ��رك� �ي ��ا ،ي �ت �ج��ه غ �ل �ط��ة س� ��راي
ل�ت�ق��دي��م ع��رض ال��ى ب��اي��رن ميونيخ
األمل� ��ان� ��ي م� ��ن اج � ��ل ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
خ ��دم ��ات ج �ن��اح��ه ال �ه��ول �ن��دي أري�ي�ن
روب � � ��ن ،وذل� � ��ك ف ��ي اط� � ��ار ال �س �ي��اس��ة
ال �ج ��دي ��دة ال �ت��ي ي�ن�ت�ه�ج�ه��ا ال �ن��ادي
بضم النجوم على غ��رار تعاقده مع
ال�ع��اج��ي دي��دي�ي��ه دروغ �ب��ا وم��واط��ن
روبن ،ويسلي سنايدر.
وي� �ب ��دو روب � ��ن ق��ري �ب��ًا م ��ن ال� �خ ��روج
م��ن ال �ن��ادي ال �ب��اف��اري م��ع ال��وص��ول
املرتقب للمدرب االسباني جوسيب
غ� ��واردي� ��وال ،ع�ل�م��ًا ان ان �ت��ر م�ي�لان��و
ق��د أب��دى اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ح�ص��ول على
ال �ج �ن��اح ال �ه��ول �ن��دي ،وذل � ��ك ب�ع��دم��ا
ج ��دد ق �ب��ل اي � ��ام رغ �ب �ت��ه ب�ض�م��ه ال��ى
ص �ف��وف��ه ب �ع��دم��ا ح � ��اول ف �ع �ل �ه��ا ف��ي
ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي م ��ن دون ان ت�ص��ل
االمور الى خاتمة سعيدة.

نوفيتسكي يعزز آمال داالس في بلوغ الـ «بالي أوف»

سجل ديرك نوفيتسكي  33نقطة لداالس مافريكس أمام كليبرز (مايك ستون  -رويترز)
ع� �ل ��ى م �ض �ي �ف��ه ب ��وس� �ط ��ن س�ل�ت�ي�ك��س
 85-100بفضل ت��أل��ق ال�ب��دي��ل ج��اي آر
س�م�ي��ث ص��اح��ب  32ن�ق�ط��ة وك��ارم�ي�ل��و
ان�ط��ون��ي ال��ذي سجل  29نقطة .وب��رز

فقد الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف
االول ،لقبه ف��ي ال ��دور ال��راب��ع ل ��دورة ميامي
االميركية الدولية املختلطة لكرة املضرب،
ثانية دورات االلف نقطة والبالغة جوائزها
 8.5ماليني دوالر بعد خسارته أمام االملاني
امل�خ�ض��رم ط��وم��ي ه��اس ال�خ��ام��س عشر 2-6
و.4-6
وي �ل �ت �ق��ي االمل ��ان ��ي ف ��ي ال � ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي
الفرنسي جيل سيمون الحادي عشر الفائز
على الصربي اآلخ��ر يانكو تيبساريفيتش
السابع  7-5و 2-6و.2-6
وت��أه��ل ال��ى رب��ع النهائي أي�ض��ًا البريطاني
ان� � ��دي م � � ��وراي واالس� �ب ��ان ��ي داف� �ي ��د ف �ي��ري��ر،
املصنفان ثانيًا وثالثًا على ال�ت��وال��ي ،بفوز
االول ع� �ل ��ى االي � �ط� ��ال� ��ي ان� � ��دري� � ��اس س�ي�ب��ي
ال � �س ��ادس ع �ش��ر  2-6و ،4-6وال �ث ��ان ��ي ع�ل��ى
الياباني ك��ي نيشيكوري الثالث عشر 4-6
و.2-6
ويلتقي موراي في الدور املقبل مع الكرواتي
م��اري��ن سيليتش ال�ت��اس��ع ال��ذي تغلب على
ال�ف��رن�س��ي ج��و وي�ل�ف��ري��د ت�س��ون�غ��ا ال �س��ادس
 5-7و ،6-7اما فيرير املصنف خامسًا عامليًا
ف�ي��واج��ه ال�ن�م�س��وي ي��ورغ��ن ميلستر الفائز
على االسباني اآلخر البرت راموس  6-2و3-6
و .3-6كذلك ،تأهل الفرنسي ريشار غاسكيه
ال �ث��ام��ن ب�ت�غ�ل�ب��ه ع�ل��ى االس �ب��ان��ي ن�ي�ك��والس
امل��اغ��رو ال �ع��اش��ر  7-6و 5-7و ،6-7ليضرب
موعدًا مع التشيكي توماس برديتش الرابع
وال� ��ذي ت�غ�ل��ب ع�ل��ى االم �ي��رك��ي س ��ام ك��وي��ري
السابع عشر  1-6و.1-6
ول ��دى ال �س �ي��دات ،بلغت االم�ي��رك�ي��ة سيرينا
وليامس املصنفة اولى الدور نصف النهائي
ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا ع �ل��ى ال�ص�ي�ن�ي��ة ل ��ي ن ��ا ال�خ��ام�س��ة
 3-6و .6-7وتلتقي سيرينا م��ع البولونية
انييسكا رادفانسكا الرابعة وحاملة اللقب
ال�ف��ائ��زة على البلجيكية كيرسنت فليبكنز
 6-4و 4-6و.2-6

أصداء عالمية
بارك جي سونغ نحو االعتزال
يبدو أن النجم الكوري الجنوبي بارك جي
سونغ سيعتزل كرة القدم في نهاية املوسم
الحالي ،حتى وان تمكن فريقه كوينز بارك
رينجرز من ضمان البقاء في الدوري
االنكليزي املمتاز .وقال والد الالعب في
تصريح لوسائل اإلعالم اإلنكليزية« :بارك
ّ
يفكر جديًا في االعتزال عند نهاية املوسم،
لقد لعب بما فيه الكفاية وهو يدرس
امكانية التوقف عن اللعب».

إيتو يغيب ثالثة اسابيع

الدوري االميركي للمحترفين
ق��اد االمل��ان��ي دي��رك نوفيتسكي فريقه
�وز
داالس م��اف��ري �ك��س ال ��ى ت�ح�ق�ي��ق ف � ٍ
ص� �ع ��ب ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه ل � ��وس ان �ج �ل��س
ك �ل �ي �ب��رز  102-109ب �ع��د ال �ت �م��دي��د في
دوري ك��رة السلة االم�ي��رك��ي الشمالي
للمحترفني ،ما يعزز آماله في التأهل
الى الـ «بالي أوف».
وس�ج��ل نوفيتسكي  33نقطة بينها
اول  8نقاط في الشوط االضافي وهي
ّ
يسجلها العمالق االملاني
اعلى نسبة
ه ��ذا امل ��وس ��م ،ب�ي�ن�م��ا س �ج��ل ال �ب��دي�لان
ف�ي�ن��س ك��ارت��ر وداري � ��ن ك��ول�ي�س��ون 14
و 13نقطة على ال�ت��وال��ي .ف��ي املقابل،
ف� ��رض ك��ري��س ب� ��ول ن �ف �س��ه ن �ج �م��ًا في
صفوف كليبرز ،الذي ضمن تأهله الى
ال �ـ«ب�ل�اي اوف» ،بتسجيله  33نقطة
ايضًا وهي اعلى نسبة له هذا املوسم.
واضاف كل من باليك غريفني وكارون
باتلر  14نقطة.
وح�ق��ق ن�ي��وي��ورك نيكس ال ��ذي ضمن
تأهله ال��ى ال�ـ«ب�لاي اوف» ،ف��وزًا كبيرًا

هاس يجرد ديوكوفيتش
من لقب ميامي

ج � ��ف غ� ��ري� ��ن ف � ��ي ص � �ف� ��وف ب��وس �ط��ن
بتسجيله  19نقطة.
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ب�ي�س�ت��ون��ز  82-105ب�ف�ض��ل  18نقطة
ل�ل�ص��رب��ي ن�ي�ك��وال ب�ت�ك��وف�ي�ت��ش ،فيما
ك� ��ان االس� �ب ��ان ��ي خ��وس �ي��ه ك��ال��دي��رون
اف �ض��ل م�س�ج��ل ف��ي ص �ف��وف ال�خ��اس��ر
برصيد  14نقطة.
وهنا برنامج مباريات اليوم :تورونتو
راب �ت��ورز  -ات�لان�ت��ا ه��وك��س ،فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  -ميلووكي باكس،
ت � �ش� ��ارل� ��وت ب ��وب� �ك ��ات ��س  -اورالن � � � ��دو
ماجيك ،كليفالند كافالييرز  -بوسطن
سلتيكس ،نيويورك نيكس  -ممفيس
غ��ري��زل �ي��س ،ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز  -م�ي��ام��ي
هيت ،نيو اورليانز هورنتس  -لوس
ان�ج�ل��س ك�ل�ي�ب��رز ،ه�ي��وس�تن روك �ت��س -
ان��دي��ان��ا ب��اي �س��رز ،اوك�ل�اه��وم��ا سيتي
ثاندر  -واشنطن وي��زاردز ،مينيسوتا
تمبروولفز  -لوس انجلس اليكرز ،سان
انطونيو سبرز  -دنفر ناغتس ،يوتا
ج��از  -فينيكس صنز ،غولدن ستايت
ووريرز  -ساكرامنتو كينغز ،بورتالند
ترايل باليزرز  -بروكلني نتس.

ذكر االتحاد الكاميروني لكرة القدم إن
املهاجم صامويل ايتو سيغيب عن املالعب
ملدة ثالثة اسابيع بعد اصابته في ركبته
اليسرى خالل مباراة في تصفيات كأس
العالم السبت املاضي.

ابنة فرانك وليامس مساعدة له
أعلن فريق وليامس املنافس في بطولة
بيان له تعيني
العالم للفورموال  1في ٍ
كلير وليامس ابنة فرانك مؤسس الفريق
نائبة للمدير .وذكر الفريق في البيان ان
كلير البالغة من العمر  36عامًا ستعمل
مع والدها ( 70عامًا) الذي سيبقى مديرًا
وستساعده في ادارة شؤون الفريق
اليومية ،وفي وضع خطط التطوير طويلة
األمد.
وجاء في البيان« :سيعزز هذا املنصب
مستقبل الفريق وسيضع ّ
تصورًا واضحًا
بشأن الخالفة في وليامس».

