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أصداء عالمية

مالعب ألمانيا

هيتسلسبرغر يعلن مثليته وسط ترحيب رياضي وسياسي
جملة «أنا مثلي» لم تعد تثير الغضب
وال�ح�ف�ي�ظ��ة ف��ي أمل��ان �ي��ا ك �م��ا م��ن ق�ب��ل.
ه ��ذا م��ا ث�ب��ت ع�ن��دم��ا أع �ل��ن الع ��ب ك��رة
القدم األملاني توماس هيتسلسبرغر
مثليته «للمساهمة في مكافحة رهاب
امل �ث �ل �ي��ة» .وي �ع � ّ�د ه�ي�ت�س�ل�س�ب��رغ��ر أول
ري��اض��ي امل��ان��ي يكسر القاعدة العامة
في بالده ،ما جعله يلقى ترحيبًا عامًا
ب�ش�ج��اع�ت��ه .وذك � ��رت م�ع�ظ��م ال�ص�ح��ف
االمل��ان�ي��ة ع�ل��ى صفحاتها االول ��ى ه��ذا
امل��وض��وع االج�ت�م��اع��ي ،بينها «بيلد»
ال� ��واس � �ع� ��ة االن � �ت � �ش� ��ار ال � �ت ��ي ع �ن��ون��ت
«احترام» بحروف كبيرة .وشرح العب
الوسط ال��ذي خ��اض  52مباراة دولية
بني  2004و 2010وامللقب «در هامر»،
أي امل � �ط ��رق ��ة ،ن� �ظ� �رًا إل � ��ى ت �س��دي��دات��ه
ال �ص��اروخ �ي��ة ب �ق��دم��ه ال �ي �س��رى ،أم��س
بشريط فيديو على موقعه اإللكتروني
أن خطوته مهمة خصوصًا للخائفني
م ��ن امل �ث �ل �ي��ة ال ��ذي ��ن ي �ج��ب ان ي�ع�ل�م��وا
ب� ��أن خ �ص �م��ًا ج ��دي� �دًا س �ي �ض��اف ع�ل��ى
الئ � �ح � �ت � �ه ��م» .وأك� � � ��د ه �ي �ت �س �ل �س �ب��رغ��ر
ان ��ه ي��ري��د م �س��اع��دة الع �ب��ي ك ��رة ال�ق��دم
الشبان املثليني« :يمكنهم ال��رؤي��ة من
خ�ل�ال ت�ج��رب�ت��ي وت� �ج ��ارب أخ� ��رى أن��ه

ي�م�ك��ن ان ن �ك��ون مثليني والع �ب��ي ك��رة
قدم ناجحني ،ويجب ان يمنحهم ذلك
الشجاعة» .وتابع« :الكشف عن املثلية
خ �ل�ال ف �ت��رة االح � �ت ��راف ال ي� ��زال ق ��رارًا
اصعب ،ألن هناك أم��ورًا قد تحدث في
امللعب» .واعتبر هيتسلسبرغر املعتزل
ق �ب ��ل س �ت��ة اش� �ه ��ر ب �ع ��د ح �م �ل��ه ال � ��وان
اس� �ت ��ون ف �ي�لا واف� ��رت� ��ون االن �ك �ل �ي��زي�ين

وف��ول �س �ب��ورغ والت �س �ي��و االي �ط��ال��ي ان
ال��وق��ت م�ن��اس��ب ل�ل�ت�ح��دث« :أن ��ا ال�ي��وم
ف��ي مرحلة ج��دي��دة م��ن ح�ي��ات��ي ،وآم��ل
ان استخدمها للحديث ع��ن تجربتي
ك�لاع��ب م �ح �ت��رف وم �ث �ل��ي» .وس�ي�ك��ون
ه�ي�ت�س�ل�س�ب��رغ��ر م �س �ت �ع �دًا ل�ل�ع��ب دور
الرمز ،وخصوصًا في العاب سوتشي
االوملبية الشتوية.

أكد هيتسلسبرغر أن الكشف عن املثلية خالل فترة االحتراف ال يزال قرارًا أصعب (أ ف ب)

وكان رد فعل مهاجم أرسنال األملاني
ل� ��وك� ��اس ب ��ودول� �س� �ك ��ي ع �ل ��ى م ��دون ��ة
«ت ��وي� �ت ��ر» إي �ج ��اب �ي ��ة« :ق � � ��رار ش �ج��اع
وصحيح .االح �ت��رام لهيتسلسبرغر.
ك� �ش� �ف ��ه م �ث �ل �ي �ت��ه ع�ل��ام� ��ة م� �ه� �م ��ة ف��ي
زم �ن �ن��ا» .وات� �خ ��ذت ك�ل�م��ة «ش �ج��اع��ة»
منحى كبيرًا أي�ض��ًا م��ن قبل معلقني
سياسيني ،على غرار وزير الخارجية
ال�س��اب��ق غ��وي��دو فيسترفيلي ،املثلي
أي �ض��ًا ،ال� ��ذي أك ��د ان ه ��ذه ال�ش�ج��اع��ة
ت �س �ت �ح��ق اح� �ت ��رام ��ًا ك � �ب� �ي � �رًا» .وع �ل��ق
ه �ي �ت �س �ل �س �ب��رغ��ر ( 31ع � ��ام � ��ًا)« :م ��ن
الرائع سماع ه��ذه التعليقات ،لكنها
ج� ��زء م ��ن امل �ش �ك �ل��ة .ي �ج��ب ان ي�ت�غ�ي��ر
ش��يء م��ا .آم��ل أن نصل ال��ى لحظة ال
ي��ذك��ر ف�ي�ه��ا اح ��د ال �ش �ج��اع��ة ف��ي مثل
ه��ذه ال�ح��االت ،وعندها من الطبيعي
ان ي�ك�ش��ف ال��ري��اض��ي ع ��ن م�ث�ل�ي�ت��ه».
وك ��ان الف�ت��ًا تعليق وت��رح�ي��ب رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون،
أح ��د م�ش�ج�ع��ي اس �ت��ون ف �ي�لا ،فكتب:
«كمشجع الستون فيال ،لطاملا قدرت
ت��وم��اس ه�ي�ت�س�ل�س�ب��رغ��ر ع �ل��ى أرض
امللعب .لكنني أقدره أكثر اآلن .خطوة
شجاعة ومهمة».

كرة المضرب

كفيتوفا ضحية جديدة في دورة سيدني
يتواصل مسلسل
خروج املصنفات
األوليات من دورة سيدني
االوسترالية في كرة
املضرب ،اذ بعد أنييسكا
رادفانسكا وسارة ايراني،
ّودعت التشيكية بترا
كفيتوفا البطولة على
يد البلغارية تسفيتانا
بيرونكوفا الصاعدة من
التصفيات

خ ��رج ��ت ال �ت �ش �ي �ك �ي��ة ب� �ت ��را ك �ف �ي �ت��وف��ا
امل �ص �ن �ف ��ة ث ��ان� �ي ��ة م � ��ن ال � � � ��دور ن �ص��ف
النهائي ل��دورة سيدني االوسترالية
في كرة املضرب البالغة جوائزها 710
آالف دوالر عند ال�س�ي��دات و511.825
الف دوالر عند الرجال ،بعدما تغلبت
عليها البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا
ال �ص��اع��دة م��ن ال�ت�ص�ف�ي��ات  4-6و.3-6
واح�ت��اج��ت ب�ي��رون�ك��وف��ا املصنفة 107
عامليًا ال��ى ساعة و 21دقيقة لتحقيق
ف ��وزه ��ا االول ف ��ي  4م� �ب ��اري ��ات ع�ل��ى
التشيكية بطلة ويمبلدون االنكليزية،
ث��ال��ث ال �ب �ط��والت االرب ��ع ال �ك �ب��رى ،ع��ام
 ،2011وبالتالي بلوغ النهائي االول
ف��ي مسيرتها االح�ت��راف�ي��ة ال�ت��ي ب��دأت
عام .2002
وس�ت�ل�ت�ق��ي ب �ي��رون �ك��وف��ا ف��ي ال�ن�ه��ائ��ي
مع االملانية انجيليك كيربر الخامسة
وال� � �ت � ��ي ان � �ه� ��ت م � �غ ��ام ��رة االم� �ي ��رك� �ي ��ة
م � � ��ادي� � � �س � � ��ون ك� � �ي � ��ز ال� � � �ص � � ��اع � � ��دة م ��ن
التصفيات ب��ال�ف��وز عليها  4-6و.2-6
وال �ت �ق��ت ك �ي��رب��ر وب �ي��رون �ك��وف��ا م��رت�ين

حتى اآلن ففازت االملانية في املواجهة
االولى عام  2011في ربع نهائي دورة
ن ��اس ��و ب ��اه ��ام ��س  3-6وّ ،5-7
وردت
ال �ث��ان �ي��ة ف��ي ال �ع��ام ال �ت��ال��ي ف��ي ال ��دور
االول من دورة الدوحة  4-6و.1-6
ولدى الرجال ،تأهل االرجنتيني خوان
م ��ارت ��ن دل ب ��وت ��رو امل �ص �ن��ف اول ال��ى
ال��دور نصف النهائي بفوزه الصعب
على التشيكي رادي��ك ستيبانيك 4-6
و 6-3و .3-6وه ��و ال �ف��وز ال �ث��ال��ث ل��دل
بوترو على ستيبانيك في  6مباريات
ج� �م� �ع ��ت ب �ي��ن ال �ل�اع � �ب �ي�ن ح� �ت ��ى اآلن.
وي�ل�ت�ق��ي دل ب��وت��رو ف��ي دور االرب �ع��ة
م ��ع ال ��روس ��ي دم �ي �ت��ري ت��ورس��ون��وف
ال��راب��ع الفائز على االوزب �ك��ي دينيس
اي �س �ت ��وم�ي�ن  6-7و .2-6ك �م ��ا واص� ��ل
االوس �ت��رال��ي ب��رن��ارد توميتش حملة
ال ��دف ��اع ع ��ن ل�ق�ب��ه وب �ل��غ دور االرب �ع��ة
ب � �ف � ��وزه ع� �ل ��ى االوك � � ��ران � � ��ي ال �ك �س �ن��در
دول� �غ ��وب ��ول ��وف  4-6و .3-6وي�ل�ت�ق��ي
توميتش ف��ي دور االرب�ع��ة االوك��ران��ي
اآلخ� ��ر س �ي��رغ��ي س�ت��اخ��وف�س�ك��ي ال��ذي

ت� �خ� �ل ��ص م � ��ن اوس� � �ت � ��رال � ��ي آخ � � ��ر ه��و
مارينكو ماتوسيفيتش  4-6و.3-6

دورة اوكالند
ب �ل��غ االس �ب ��ان ��ي داف� �ي ��د ف �ي��ري��ر ح��ام��ل
ال � �ل � �ق� ��ب واالم � � �ي� � ��رك� � ��ي ج � � ��ون اي �س �ن ��ر
امل �ص �ن �ف��ان اول وث��ال �ث��ًا ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
ال� � � � ��دور ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي م � ��ن دورة
اوك �ل��ان � ��د ال� �ن� �ي ��وزي� �ل� �ن ��دي ��ة ،ال �ب��ال �غ��ة
جوائزها  455190دوالر .وف��از فيرير
على مواطنه غييرمو غارسيا  -لوبيز
 3-6و 7-5و ،4-6وايسنر على االملاني
فيليب كولشرايبر الخامس  7-6و6-7
و .6-7ويلتقي فيرير في الدور نصف
النهائي مع التايواني ين  -هسون لو
ال��ذي انهى مغامرة االميركي ستيف
ج��ون �س��ون ال �ص��اع��د م ��ن ال�ت�ص�ف�ي��ات
ب��ال �ف��وز ع�ل�ي��ه  4-6و .4-6ف��ي امل�ق��اب��ل،
ي�ل�ت�ق��ي اي �س �ن��ر ف ��ي دور االرب � �ع ��ة م��ع
االس �ب��ان��ي اآلخ ��ر روب��رت��و باوتيستا
الفائز على االميركي اآلخر جاك سوك
املشارك ببطاقة دعوة  1-6و.3-6

الدوري االميركي للمحترفين

سان انطونيو ّ
يتصدر املنطقة الغربية باسقاطه جاره داالس
اك�ت�س��ح س��ان ان�ط��ون�ي��و س�ب��رز ج��اره
داالس م ��اف ��ري �ك ��س  90-112ض�م��ن
دوري كرة السلة االميركي الشمالي
ل �ل �م �ح �ت��رف�ي�ن .وح� �ق ��ق ال� �ف ��ائ ��ز ال� ��ذي
ت �ص��در امل �ن �ط �ق��ة ال �غ��رب �ي��ة ان �ت �ص��اره
ال �ث��ام��ن وال �ع �ش��ري��ن ف ��ي  36م �ب ��اراة.
ويدين فريق املدرب غريغ بوبوفيتش
بفوزه الثالث على التوالي والسادس
في آخر سبع مباريات الى الفرنسي
ط��ون��ي ب��ارك��ر ال��ذي سجل  25نقطة،
وأض��اف االي�ط��ال��ي م��ارك��و بيلينيلي
ال � � ��ذي ع� � ��وض غ � �ي ��اب االرج �ن �ت �ي �ن��ي
م��ان��و جينوبيلي امل�ص��اب  17نقطة،
كما سجل تيم دان�ك��ن  16نقطة .اما
من جهة داالس ال��ذي مني بهزيمته
السادسة عشرة في  36مباراة ،فكان
م��ون �ت��ا اي �ل �ي��س االف� �ض ��ل ب�ت�س�ج�ي�ل��ه
 21نقطة ،واض ��اف فينس ك��ارت��ر 14
نقطة.
ب� � � � ��دوره ،ت �ج �ن��ب ب� ��ورت �ل�ان� ��د ت ��راي ��ل

طوني باركر مخترقًا منطقة داالس (رونالد مارتينيز ــ أ ف ب)
ب�لاي��زرز تلقي ث�لاث ه��زائ��م متتالية
للمرة االولى هذا املوسم وذلك بفوزه
على ضيفه اورالندو ماجيك .94-110
وي ��دي ��ن ب ��ورت�ل�ان ��د ب � �ف ��وزه ال �س��اب��ع

والعشرين في  36مباراة الى الثنائي
الم � ��ارك � ��وس ال � ��دري � ��دج وال �ف��رن �س��ي
ن �ي �ك��وال ب ��ات ��وم ،اذ س �ج��ل االول 36
ن �ق �ط��ة ،وال �ث ��ان ��ي  14ن �ق �ط��ة .ام� ��ا من

ج�ه��ة اورالن� ��دو ال ��ذي م�ن��ي بهزيمته
ال�خ��ام�س��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي وال�خ��ام�س��ة
وال�ع�ش��ري��ن ه��ذا امل��وس��م ،ف�ك��ان ارون
اف�لال��و االف �ض��ل بتسجيله  22نقطة
وأضاف جامير نيلسون  17نقطة.
وفي املباريات االخ��رى ،فاز بروكلني
ن�ت��س ع�ل��ى غ��ول��دن س�ت��اي��ت ووري ��رز
 ،98-102وأت�ل��ان � �ت� ��ا ه� ��وك� ��س ع �ل��ى
ان��دي��ان��ا ب��اي�س��رز  ،87-97وهيوسنت
روك �ت��س ع�ل��ى ل��وس ان�ج�ل��س الي�ك��رز
 ،99-113ول� � ��وس ان �ج �ل��س ك �ل �ي �ب��رز
ع�ل��ى ب��وس�ط��ن سلتيكس ،105-111
وت��ورون �ت��و راب �ت��ورز ع�ل��ى دي�ت��روي��ت
ب� �ي� �س� �ت ��ون ��ز  ،91-112وواش � �ن � �ط ��ن
وي��زاردز على نيو اورليانز بيليكنز
 ،96-102وف �ي �ن �ي �ك ��س ص� �ن ��ز ع �ل��ى
مينيسوتا تمبروولفز .103-104
وه� � � ��ذا ب� ��رن� ��ام� ��ج م � �ب� ��اري� ��ات ال � �ي� ��وم:
نيويورك نيكس  -ميامي هيت ،دنفر
ناغتس  -اوكالهوما سيتي ثاندر.

خليفة شفاينشتايغر
الى بايرن ميونيخ
سينتقل العب اينتراخت فرانكفورت
سيباستيان روده الى بايرن ميونيخ بطل
املانيا بعد انتهاء عقده مع فريقه في حزيران
املقبل بحسب ما أعلن األخير .وسيكون
روده ( 23عامًا) ثاني العب يضمه النادي
البافاري خالل فترة االنتقاالت الشتوية بعد
البولوني روبرت ليفاندوفسكي الذي سيترك
بوروسيا دورتموند بعد انتهاء عقده في نهاية
املوسم الحالي .وكان روده الذي يعتبر خليفة
لباستيان شفاينشتايغر ،تلقى عروضًا من
عدة اندية اوروبية كبيرة اال ان قرار انضمامه
الى بايرن ميونيخ كان متوقعًا منذ اشهر عدة.

أوزيل أفضل العب أملاني للمرة
الثالثة على التوالي
اختير العب خط وسط أرسنال األملاني
مسعود أوزيل أفضل العب في أملانيا لعام
 2013للمرة الثالثة على التوالي .وحصل أوزيل
على أكثر من  %30من أصوات املشاركني في
ّ
االستطالع الذي نظمه االتحاد األملاني للكرة
متفوقًا على قائد بايرن ميونيخ فيليب الم الذي
حاز نسبة  %17.54وزميله توماس مولر الذي
حاز نسبة  .%13.68وأعرب أوزيل عن شكره
ً
وامتنانه لعشاق كرة القدم األملان قائال« :حتى
اليوم أخوض كل مباراة في صفوف املنتخب
بسعادة كبيرة وكأنني العب ألول مرة».

بايرن يدفع  90ألف يورو ملشجعيه
سيتحمل بايرن ميونيخ جزءًا من ثمن تذاكر
مشجعيه الذين سيتوجهون الى العاصمة
البريطانية لندن لحضور مباراته أمام أرسنال
في ذهاب دور الـ  16من دوري أبطال أوروبا
الشهر املقبل ،بسبب ارتفاع اسعار التذاكر في
إنكلترا .وذكر النادي البافاري أن سعر التذكرة
يصل إلى  75يورو وأن املشجع سيدفع فقط
 45يورو على ان يتحمل النادي بقية املبلغ.
وسيكلف هذا القرار النادي البافاري حوالي
 90الف يورو ،ويأتي تعبيرًا منه عن امتنانه
ملشجعيه واعترافًا بأهمية وجهود اصوات
هؤالء في املدرجات.

رونالدو يحلم بكأس العالم والزواج
ّ
صرح «اسطورة» كرة القدم البرازيلي رونالدو
لصحيفة «بيلد» األملانية عن امنيتني لسنة :2014
«احراز البرازيل لقب كأس العالم ثم الزواج» .وقال
رونالدو« :وضعنا خطة انا وصديقتي باوال:
ً
اوال احراز البرازيل كأس العالم ثم زواجنا».
ويحلم رونالدو ( 37عامًا) بنهائي تاريخي ضد
املانيا على ملعب «ماراكانا» .وفي ما ّ
خص
التحضيرات ملونديال  ،2014قال بطل العالم
السابق مرتني انه ال يفهم االنتقادات التي ّ
عبر
عنها رئيس االتحاد الدولي السويسري جوزف
بالتر ،وأكد ان كل شيء سيكون جاهزًا».

ال عقوبة لدى ماريا
أعلن نادي ريال مدريد االسباني في بيان له
إغالق التحقيق مع العبه األرجنتيني أنخيل
دي ماريا في شأن ما بدر منه في مباراة
فريقه وسلتا فيغو االثنني املاضي في الجولة
الـ  18من «الليغا» ،وذلك من دون توقيع أي
عقوبة عليه .وذكر ريال في البيان أن لجنة
التحقيق توصلت إلى أن الالعب لم يقم بأي
إشارة غير أخالقية أو مهينة إلى جمهور
النادي امللكي في امللعب ،وعليه فإنه لم يرتكب
أي خطأ يمكن أن يعاقب عليه.

