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أصداء عالمية

سوق االنتقاالت

يوفنتوس نحو استعارة أليكسيس سانشيز
ذك������رت ت���ق���اري���ر ص��ح��اف��ي��ة إي��ط��ال��ي��ة
أن ي����وف����ن����ت����وس اإلي�����ط�����ال�����ي ي���ج ّ���ه���ز
عرضًا لضم التشيلياني أليكسيس
س��ان��ش��ي��ز م���ن ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي
ع����ل����ى س����ب����ي����ل اإلع��������������ارة م������ع خ���ي���ار
ل����ش����رائ����ه الح�����ق�����ًا .وأك���������دت ص��ح��ي��ف��ة
«ت��������وت��������وس��������ب��������ورت» امل�������ق ّ
�������رب�������ة م���ن
ي���وف���ن���ت���وس ،أن ال����ن����ادي س��ي��ت��ع��اق��د
م����ع س��ان��ش��ي��ز ف����ي ال���ص���ي���ف امل��ق��ب��ل،
م��ع إم��ك��ان��ي��ة ش����راء ع��ق��ده امل��م��ت��د مع
ب��رش��ل��ون��ة ح��ت��ى  ،2017امل��وس��م بعد
املقبل مقابل  26مليون ي���ورو .كما
أك�����د امل����ص����در ن��ف��س��ه أن ي��وف��ن��ت��وس
ع������رض ال���ف���ك���رة ع���ل���ى وك����ي����ل أع���م���ال
ال�لاع��ب .ووفقًا للشروط الشخصية

ل�ل�اع���ب ف���ي ال���ع���ق���د ،ف����إن ال��ي��ك��س��ي��س
سيحصل على رات��ب سنوي يقدر بـ
 3ماليني يورو خالية من الضرائب،
باإلضافة الى املكافآت والحوافز.
كذلك ،نصح نجم برشلونة السابق
البرازيلي رونالدينيو إدارة الفريق
ب���ال���ت���ع���اق���د م�����ع م�����داف�����ع ب����وروس����ي����ا
دورت��م��ون��د األمل��ان��ي ماتس هاملس،
معربًا عن إعجابه الكبير بمؤهالت
ال�������دول�������ي األمل�������ان�������ي ال�������ش�������اب .وق������ال
ف����ي ت���ص���ري���ح ل����ه ل����وس����ائ����ل اإلع���ل��ام
البرازيلية« :هاملس هو أحد أفضل
املدافعني في العالم حاليًا ،هو قوي
ًَ
ج��دًا بدنيًا وف��ن��ي��ا .ع�ل�اوة على ذل��ك،
ع������ادة م����ا ت���ك���ون ت���م���ري���رات���ه دق��ي��ق��ة،

اليكسيس سانشيز (أ ف ب)

أراه رج��ل املرحلة في الخط الخلفي
للفريق».
بدوره ،أكد وكيل أعمال مهاجم بايرن
ميونيخ ماريو غوميز ،أول��ي فيربر
وج���ود اه��ت��م��ام م��ن ق��ب��ل ف���رق كبيرة
في الدوري اإليطالي بالحصول على
خ��دم��ات موكله ف��ي فترة االنتقاالت
الصيفية املقبلة وذل���ك بعد اق��ت��راب
رح��ي��ل ال���دول���ي األمل���ان���ي ع���ن ال��ف��ري��ق
ال��ب��اف��اري لجلوسه ك��ث��ي��رًا ع��ل��ى دك��ة
البدالء .وقال فيربر في تصريح إلى
ُ
صحيفة «بيلد»« :هناك اهتمام من
يوفنتوس ،وإنتر ميالنو بالحصول
ع��ل��ى ت��وق��ي��ع ال��ل�اع����ب .م���اري���و ُي��ري��د
املغادرة ،وهذا األمر ال نقاش فيه».
ماتس هاملس (أ ف ب)

الفورموال  1تخدم املعارضة البحرينية
أكد املسؤول االعالمي في جمعية الوفاق
املعارضة أن هذه األخيرة ليست
البحرينية
ِ
ضد الفورموال  ،1بل إن «وجودها يعطي
حافزًا لزيادة الحراك السلمي بسبب وجود
االعالم العاملي ووسائل االعالم التي يمكن
أن تعكس ما يجري في البحرين».
وقال طاهر املوسوي لوكالة «فرانس برس»:
«البحرينيون ليسوا ضد الفورموال  1أو
ضد أبطالها وجمهورها ،ولكن نطلب من
أبطال اللعبة وجمهورها التضامن مع شعب
البحرين الذي يعاني من الظلم واالنتهاكات
واملمارسات املنافية لحقوق االنسان على
يد السلطة في البحرين التي تستضيف هذا
السباق وتريد أن تغطي على االنتهاكات
بأن الوضع مستقر باستضافة مثل هذا
السباق».
من جهة أخرى ،لن يحضر الفرنسي جان
تود ،رئيس االتحاد الدولي للسيارات (فيا)
سباق البحرين ،االحد املقبلّ ،
لكن مسؤولني
قللوا من أهمية غيابه.
وقال متحدث باسم «فيا» أن سباق
البحرين لم يكن مدرجًا على جدول تود
بعدما حضر أول سباقني من املوسم في
اوستراليا وماليزيا.

كوفاالينن يعود الى كاترهام

الدوري االميركي للمحترفين

ّ
تورونتو يعكر نشوة أتالنتا ببلوغ الـ «بالي أوف»
تغلب تورنتو رابتورز على مضيفه
اتالنتا هوكس املتأهل الى الـ«بالي
أوف»  96-113ف�����ي ال����ج����ول����ة ق��ب��ل
االخ���ي���رة م���ن ال�����دور ال��ت��م��ه��ي��دي في
دوري كرة السلة االميركي الشمالي
ل��ل��م��ح��ت��رف�ين .وي����ع����ود ال���ف���ض���ل ف��ي
ف��وز ت��ورون��ت��و ال��ى دي��م��ار دي���روزان
ورودي غ��اي بتسجيلهما  30و22
نقطة تواليًا ،بينما كان كايل كورفر
بـ 13نقطة أفضل مسجلي الخاسر.
وك������ان ات�ل�ان���ت���ا ح���ج���ز ب��ط��اق��ت��ه ال���ى
ّ
الـ«بالي أوف» بعد أن حل ثانيًا في
م��ج��م��وع��ة ال��ج��ن��وب ال��ش��رق��ي خلف
م��ي��ام��ي ه��ي��ت ،ف��ي��م��ا ف��ش��ل ت��ورن��ت��و
راب����ع م��ج��م��وع��ة االط��ل��س��ي الشرقية
في ذلك.
كذلك فاز لوس انجلس كليبرز على
ض��ي��ف��ه ب���ورت�ل�ان���د ت����راي����ل ب�ل�اي���زرز
غير املتأهل  77-93بفضل كايرون
ب��ات��ل��ر ال�����ذي س��ج��ل  22ن��ق��ط��ة ،كما
أضاف باليك غريفني 16نقطة .وكان

وي���ل ب���ارت���ون أف��ض��ل امل��س��ج��ل�ين في
ص���ف���وف ال���خ���اس���ر ب�����ـ 17ن��ق��ط��ة .ول��م
ت���ق���ام م����ب����اراة ب���وس���ط���ن س��ل��ت��ي��ك��س
وان��دي��ان��ا ب��اي��س��رز بعد التفجيرات
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت م���ارات���ون بوسطن
ومكتبة ج��ون كينيدي ف��ي املدينة.
ي��ذك��ر أن ب��وس��ط��ن وان���دي���ان���ا ت��أه�لا
ال��ى االدوار النهائية بحلول االول
ث��ال��ث��ًا ف���ي م��ج��م��وع��ة االط��ل��س��ي (41
ف�������وزًا م���ق���اب���ل  39ه����زي����م����ة) ،ب��ي��ن��م��ا

لم تقام مباراة
سلتيكس وبايسرز بعد
تفجيرات بوسطن

ت��ص��در ال��ث��ان��ي املجموعة الوسطى
الشرقية ( 49مقابل .)31
وه�������ذا ب����رن����ام����ج م����ب����اري����ات ال����ي����وم:
شيكاغو بولز  -واشنطن وي��زاردز،
م��م��ف��ي��س غ���ري���زل���ي���س  -ي���وت���ا ج����از،
ت�����ورون�����ت�����و راب��������ت��������ورز  -ب���وس���ط���ن
سلتيكس ،اوكالهوما سيتي ثاندر
 ميلووكي ب��اك��س ،س��ان انطونيوس���ب���رز  -م��ي��ن��ي��س��وت��ا ت��م��ب��روول��ف��ز،
نيويورك نيكس  -اتالنتا هوكس،
ب�������روك�������ل���ي���ن ن������ت������س  -دي������ت������روي������ت
بيستونز ،ميامي هيت  -اورالن��دو
ماجيك ،انديانا بايسرز  -فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،دن��ف��ر ناغتس -
فينيكس صنز ،داالس مافريكس -
نيو اورليانز هورنتس ،تشارلوت
ب��وب��ك��ات��س  -ك��ل��ي��ف�لان��د ك��اف��ال��ي��ي��رز،
ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�لاي��زرز  -غ��ول��دن
ستايت ووريرز ،ساكرامنتو كينغز
 ل�������وس ان����ج����ل����س ك����ل����ي����ب����رز ،ل����وسانجلس اليكرز  -هيوسنت روكتس.

كرة المضرب

بفوز سريع في مونتي كارلو
بداية كالسيكية لنادال ٍ
بدأ االسباني رافايل نادال املصنف
ث����ال����ث����ًا م������ش������وار دف������اع������ه ع������ن ل��ق��ب
دورة م��ون��ت��ي ك���ارل���و ال��دول��ي��ة ل��ك��رة
امل��ض��رب ،ث��ال��ث دورات االل���ف نقطة
للماسترز والبالغة قيمة جوائزها
 2.646.496ي��������ورو ،ب���ش���ك���ل ن��اج��ح
وب��ل��غ ال�����دور ال��ث��ال��ث ب���ف���وزه السهل
على االوس��ت��رال��ي املغمور مارينكو
ماتوزيفيتش  1-6و ،2-6بينما عانى
الصربي نوفاك ديوكوفيتش االول
ووص��ي��ف ال��ب��ط��ل لتخطي ال��روس��ي
ميخائيل يوجني  6-4و 1-6و.4-6
وب���ه���ذا االن���ت���ص���ار ي���ك���ون ن������ادال قد
اص���اب ف���وزه ال���ـ 43على ال��ت��وال��ي في
م�لاع��ب االم����ارة وال����ـ 45م��ن اص���ل 46

م��ب��اراة خاضها ف��ي مونتي ك��ارل��و،
ع��ل��م��ًا ب����أن ه��زي��م��ت��ه ال���وح���ي���دة فيها
تعود الى مشاركته االولى عام 2003
ف��ي ال���دور ال��ث��ال��ث ام���ام االرجنتيني
غ��ي��ي��رم��و ك����وري����ا ،ق��ب��ل ان ي���ث���أر من
االخ����ي����ر ف����ي ن���ه���ائ���ي  2005وي���ت ّ���وج
باللقب للمرة االولى.
وي���س���ع���ى ن��������ادال ال������ى ال���ت���أك���ي���د أن���ه
«ملك» مونتي كارلو من دون منازع
ب��ع��دم��ا اظ��ه��ر ان���ه اس��ت��ع��اد م��س��ت��واه
ال��س��اب��ق ب��ع��د غ��ي��اب��ه ل��س��ب��ع��ة اش��ه��ر
ب���س���ب���ب االص������اب������ة ال����ت����ي اض���ط���رت���ه
ال���ى االن��س��ح��اب م��ن ب��ط��والت مهمة.
وي�����رج�����ح ان ال ي�����واج�����ه االس���ب���ان���ي
ص���ع���وب���ة ف����ي ت��ح��ق��ي��ق ف�������وزه ال������ـ44

على التوالي في االم��ارة النه يلتقي
ف���ي ال������دور ال���ث���ال���ث االمل����ان����ي فيليب
كولشرايبر الذي سبق ان خسر امام
االسباني في  8مواجهات سابقة.
وبلغ ال���دور الثالث ايضًا التشيكي
ت���وم���اس ب��ي��ردي��ت��ش ال����راب����ع ب��ف��وزه
على االسباني مارسيل غرانوليس
 5-7و ،4-6وه��و سيواجه االيطالي
فابيو فونييني ال��ذي تغلب ب��دوره
على االسباني اآلخر البرت راموس
 3-6وّ .5-7
وودع االسباني نيكوالس
امل���اغ���رو ال��ع��اش��ر م���ن ال�����دور ال��ث��ان��ي
ب��خ��س��ارت��ه ام����ام ال��ن��م��س��وي ي��ورغ��ن
ميلتسر  6-4و .6-2ويلتقي االخير
ف�����ي ال����������دور امل����ق����ب����ل ال����ف����رن����س����ي ج��و

عاد السائق الفنلندي املخضرم ،هايكي
كوفاالينن ،الى فريق كاترهام ،وسيشارك
في التجارب الحرة لسباق البحرين الجمعة.
وترك كوفاالينن كاترهام كسائق اساسي
في نهاية املوسم املاضي بعدما فضل
الفريق االعتماد على السائقني الصاعدين
الفرنسي شارل بيك والهولندي غيدو فان
در غارد .وقال كوفاالينن في بيان« :عودتي
الى الحلبات في سباقي البحرين واسبانيا
تمثل ً
أنباء طيبة .أتطلع حقًا للعودة الى
النشاط ومساعدة الفريق بكل ما أملك».

ّ
ماكغريدي يوقع لسان أنطونيو
يستعيد دوري كرة السلة االميركي
الشمالي للمحترفني هدافه لعامي 2003
و ،2004إذ إن النجم املخضرم ترايسي
ّ
ماكغريدي وقع على عقد سينضم بموجبه
الى سان أنطونيو سبرز حيث سيشارك
ً
ابتداء من االدوار االقصائية «بالي
معه
أوف».
وكان بإمكان ماكغريدي االنضمام مباشرة
ً
الى سبرز ألنه لم يكن مسجال على كشوف
أي فريق في الـ«أن بي آي» منذ املوسم
املاضي ،إذ لعب أخيرًا في الصني حيث
سجل ما معدله  25نقطة و 7.2كرات مرتدة
و 5.1تمريرات حاسمة في املباراة الواحدة.

قميص هدية من ميسي إلى البابا
وي��ل��ف��ري��د تسونغا ال��س��ادس وال���ذي
ف������از اول م����ن ام������س ع���ل���ى ال����روس����ي
نيكوالي دافيدنكو.
وت�����أه�����ل اي����ض����ًا ال�����ك�����روات�����ي م����اري����ن
س���ي���ل���ي���ت���ش ال����ت����اس����ع ب�����ف�����وزه ع��ل��ى
الجنوب افريقي كيفن اندرسون 2-6
و ،3-6وال��س��وي��س��ري ستانيسالس
فافرينكا ال��ث��ال��ث ع��ش��ر ب��ف��وزه على
االسباني البرت مونتانيس  1-6و-6
 ،1والفنلندي ياركو نيمينن بفوزه
ع���ل���ى ال���ك���ن���دي م���ي���ل���وس راون���ي���ت���ش
ال�����ث�����ان�����ي ع����ش����ر  3-6و 6-1و،6-7
واالملاني فلوريان ماير بفوزه على
االس��ب��ان��ي رورب��رت��و باوتيستا 7-5
و 4-6و.4-6

حصل بابا الفاتيكان فرانسيس األول أمس
ّ
على قميص برشلونة االسباني موقعًا من
مواطنه النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.
وقامت مجموعة من القساوسة بتسليم
القميص للبابا ،وهو سيضاف إلى قمصان
فرق كرة القدم املوقعة التي حصل عليها
البابا املعروف بعشقه للساحرة املستديرة.
وكان البابا قد حصل االثنني على قميص
ّ
منتخب إسبانيا موقعًا من كافة العبيه،
ّ
وقد سلمه اليه رئيس الحكومة اإلسبانية
ماريانو راخوي ،كما أنه حصل أخيرًا على
قميص فريق سان لورنزو األرجنتيني الذي
يشجعه.

