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سوق االنتقاالت

راموس بديالً لليفاندوفسكي في دورتموند
أب ��رم ب��وروس�ي��ا دورت �م��ون��د األمل��ان��ي
أول تعاقداته الصيفية بإعالنه ضم
الكولومبي أدري��ان رام��وس ،مهاجم
هيرتا برلني ،بداية من املوسم املقبل،
ب �ع �ق� ٍ�د ألرب � ��ع س �ن ��وات وذل � ��ك ب�ه��دف
ت�ع��وي��ض رح �ي��ل ال �ب��ول��ون��ي روب ��رت
ليفاندوفسكي الى بايرن ميونيخ.
وقال مايكل تسورك ،املدير الرياضي
ل ��دورت � �م ��ون ��د ،ف� ��ي ب � �ي� ��ان« :أدري� � � ��ان
رام � � � ��وس الع� � ��ب رائ � � ��ع وم� � ��ن أف �ض��ل
ال �ه ��داف�ي�ن ف ��ي أمل ��ان �ي ��ا .إن� ��ه م�ن��اس��ب
تمامًا لدورتموند».
ول� � ��م ي �ع �ل��ن دورت � �م� ��ون� ��د ع� ��ن ق�ي�م��ة
ال�ص�ف�ق��ة ،ل�ك��ن وس��ائ��ل إع�ل�ام أملانية
ذك � � ��رت أن� �ه ��ا ت �ب �ل��غ ح� ��وال� ��ى ع �ش��رة
ماليني يورو ( 13.79مليون دوالر).

وأح � � ��رز رام � � ��وس  32ه ��دف ��ًا ف� ��ي 89
مباراة في الدوري األملاني مع هيرتا
ب��رل�ين ،منها  16ه��دف��ًا خ�لال املوسم
الحالي.
وقال راموس ملوقع هيرتا على شبكة
«اإلن�ت��رن��ت»« :إن�ه��ا رغبتي ف��ي قطع
خطوة جديدة في مشواري واللعب
ف ��ي دوري أب� �ط ��ال أوروب � � � ��ا .ك ��ل م��ن
يعرفني ي��درك أن��ي س��أب��ذل قصارى
جهدي في املباريات املتبقية لي مع
هيرتا».
وانضم رام��وس ال��ذي من املتوقع أن
ي�ش��ارك ف��ي ك��أس ال�ع��ال��م املقبلة الى
ه�ي��رت��ا ب��رل�ين ق��ادم��ًا م��ن أم��ري�ك��ا دي
كالي الكولومبي في .2009
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،أك� � ��د اإلس� �ب ��ان ��ي

س��ان�ت�ي��اغ��و ك � ��ازورال ،الع��ب أرس�ن��ال
اإلن�ك�ل�ي��زي ،أن��ه ح ��اول إق �ن��اع زميله
ف� � ��ي امل � �ن � �ت � �خ� ��ب ،إي� � �ك � ��ر ك� ��اس � �ي� ��اس،
حارس ريال مدريد ،باالنضمام الى
«املدفعجية».
ونقلت صحيفة «أس» تصريحات
ل �ك��ازورال ،ق��ال ف�ي�ه��ا« :ل�ق��د سألني
ك ��اس �ي ��اس ع ��ن أج � � ��واء ال �ل �ع��ب ف��ي
إن � �ك � �ل � �ت� ��را ،وخ � �ب� ��رات � ��ي م � ��ع ال� �ك ��رة
اإلن �ك �ل �ي��زي��ة» .وأض � � ��اف« :ح ��اول ��ت
إق � �ن� ��اع� ��ه ك � �ث � �ي � �رًا ب� ��االن � �ت � �ق� ��ال ال ��ى
أرس � �ن� ��ال ،إال أن رح �ي��ل ك��اس �ي��اس
ع��ن ري ��ال م��دري��د ي �ع� ّ�د أم� �رًا صعبًا
ل �ل �غ ��اي ��ة ،ل �ك ��ن ع �ل �ي��ه ات � � ّخ� ��اذ ق� ��رار
نهائي ألن امل��وض��وع معقد للغاية
(مع مدريد)».

تظاهرة لدعم مشاركة تيفيز
في املونديال
ُ َّ
ستنظم تظاهرة في العاصمة األرجنتينية
بيونس آيرس غدًا من أجل املطالبة بعودة
النجم كارلوس تيفيز ،مهاجم فريق
يوفنتوس اإليطالي ،إلى صفوف املنتخب
الوطني الذي سيخوض غمار بطولة كأس
العالم هذا الصيف ،بحسب ما أوردت
صحيفة «توتو سبورت» اإليطالية.
من جهته ،رأى النجم السابق أرييل اورتيغا
أن تيفيز يستحق املشاركة في كأس العالم،
وقال لراديو «دي ال ريد»« :شخصيًا ،أرى أن
ما ّ
يقدمه تيفيز هذا املوسم يجعله يستحق
مكانًا في قائمة املنتخب األرجنتيني
في املونديال ،ال فقط املشاركة فيه وعدم
االكتفاء بالوجود ضمن القائمة املسافرة إلى
البرازيل».

ّ
كلينسمان وفوغتس يرشحان أملانيا
للقب املونديال

مهاجم هيرتا برلني الكولومبي أدريان راموس (أرشيف)

كرة المضرب

دورة هيوستن :بداية موفقة للوبيز وهويت
ص � �ع � ��د اإلس � � �ب� � ��ان� � ��ي ف �ي �ل �ي �س �ي ��ان ��و
لوبيز واألوس �ت��رال��ي ليتون هويت،
امل �ص �ن �ف��ان خ��ام �س��ًا وس ��اب� �ع ��ًا ع�ل��ى
ال �ت��وال��ي ،ال ��ى ال � ��دور ال �ث��ان��ي ل ��دورة
هيوسنت األميركية البالغة جوائزها
ن�ح��و  540أل��ف دوالر وامل�ق��ام��ة على
أرض ترابية.
ٍ
ف ��ي ال� � ��دور األول ،ف� ��از ل��وب �ي��ز ع�ل��ى
األم �ي��رك��ي روب ��ي غ�ن�ي�ب��ري ال�ص��اع��د
م��ن ال�ت�ص�ف�ي��ات  5-7و ،2-6وه��وي��ت
ب�ط��ل ع ��ام  2009ع�ل��ى ال �ك �ن��دي بيتر
بوالنسكي الصاعد م��ن التصفيات
 4-6و 6-3و.4-6
وف��ي ال ��دور امل�ق�ب��ل ،يلعب لوبيز مع
الكولومبي أل�ي�خ��ان��درو غونزاليس
ال � � ��ذي ك� � ��ان ق � ��د أق � �ص� ��ى ال �ق �ب��رص��ي
م ��ارك ��وس ب �غ��دات �ي��س ،وه ��وي ��ت مع
األم �ي��رك��ي س��ام ك��وي��ري ال ��ذي تغلب
ع� �ل ��ى ال � ��روس � ��ي أل� �ي� �ك ��س ج ��ون �ي ��ور
بوغومولوف  4-6و.6-7
ّ
وفجر األميركي ج��اك س��وك مفاجأة

م� ��ن ال� �ع� �ي ��ار ال �ث �ق �ي��ل ب �ت �غ �ل �ب��ه ع�ل��ى
ال�ك��روات��ي إيفو كارلوفيتش الثامن
 1-6و ،4-6ليضرب موعدًا مع األملاني
بنجامني بيكر الفائز على اإلسباني
روبن راميريز هيدالغو الصاعد من
التصفيات  1-6و 6-1و .3-6وتأهل
األميركيون ميكايل راس��ل ودونالد
ي��ون��غ وس�ت�ي��ف ج��ون �س��ون ،امل �ش��ارك
ببطاقة دعوة ،الى الدور الثاني بفوز

ودع
ّ
إيفو كارلوفيتش
المنافسات من
الدور األول

األول على اإلسباني دانيال خيمينو
 3-6و ،6-7والثاني على مواطنه راين
ه��اري�س��ون ال�ص��اع��د م��ن التصفيات
 0-6و ،1-6وال �ث��ال��ث ع �ل��ى م��واط �ن��ه
دينيس كادال  3-6و.6-7
وف��ي ال ��دور امل�ق�ب��ل ،يلعب راس ��ل مع
اإلسباني نيكوالس امل��اغ��رو الثالث
ووصيف العام املاضي والذي أعفي
م��ن خ ��وض ال � ��دور األول ع �ل��ى غ��رار
امل�ص�ن�ف�ين األرب �ع ��ة األوائ� � ��ل ،وي��ون��غ
م� ��ع األرج� �ن� �ت� �ي� �ن ��ي خ � � ��وان م��ون��اك��و
السادس وبطل عام  2009أو الهندي
سومديف ديفارمان ،وجونسون مع
اإلسباني اآلخ��ر فرناندو فرداسكو
الرابع.
وكان األميركي جون إيسنر قد أحرز
لقب النسخة األخيرة العام املاضي
وي �س �ت �ه��ل ح �م �ل��ة ال� ��دف� ��اع ع ��ن ل�ق�ب��ه
ب�م��واج�ه��ة األمل��ان��ي دوس �ت�ي�ن ب ��راون
الفائز على األميركي رينه وليامس
املشارك ببطاقة دعوة  1-6و.2-6

الدوري األميركي للمحترفين

نوفيتسكي عاشر أفضل مسجل في تاريخ الـ«أن بي آي»
اكتفى نجم أوكالهوما سيتي ثاندر،
ك�ي�ف��ن دوران � ��ت ،بتسجيل  23نقطة
للمرة األول ��ى بعد  41م �ب��اراة ،نجح
خاللها في تخطي حاجز الـ  25نقطة،
م�ح�ط�م��ًا رق� ��م «األس� � �ط � ��ورة» م��اي�ك��ل
ج��وردان ،وذل��ك في امل�ب��اراة التي فاز
بها فريقه على ساكرامنتو كينغز
 ،92-107ض �م��ن دوري ك� ��رة ال�س�ل��ة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وكان دورانت قد حطم األحد املاضي
ال� ��رق� ��م ال� �ق� �ي ��اس ��ي ل � � �ج � ��وردان ال� ��ذي
ت�خ�ط��ى ح��اج��ز ال� �ـ  25ن�ق�ط��ة ف��ي 40
م �ب��اراة متتالية م��وس��م 1987-1986
في صفوف شيكاغو بولز.
وي �ب �ق��ى أم � ��ام دوران � � ��ت أن يتخطى

ح��اج��ز ال� �ـ  20ن�ق�ط��ة ف ��ي  50م �ب��اراة
متتالية.
وق� ��ال دوران � � ��ت« :ل �ك��ل ش ��يء ن�ه��اي��ة،
وال ��واق ��ع ل ��م أك ��ن أح ��ب ك ��ل ال�ت��رك�ي��ز
ّ
املنصب ّ
علي في اآلون��ة األخيرة ألن
فريقي يستحق أيضًا اإلشادة».
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،دخ � ��ل األمل � ��ان � ��ي دي� ��رك
نوفيتسكي ال�ت��اري��خ عندما أصبح
ع��اش��ر أف �ض��ل م �س �ج��ل ف ��ي ال � ��دوري
ً
األم�ي��رك��ي ،مسجال  21نقطة ليرفع
رصيده الى  27714نقطة خالل فوز
فريقه على يوتا جاز .83-95
وق��ال نوفيتسكي« :أن أدخ��ل ضمن
أفضل  10هدافني في تاريخ الدوري
األم � �ي� ��رك� ��ي ه � ��و إن� � �ج � ��از ك �ب �ي ��ر ألن

املستوى الخارق في ه��ذا ال��دوري ال
يصدق».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ف ��إن امل �خ �ض��رم ال�ك�ن��دي
س �ت �ي��ف ن � ��اش ،ن �ج��م ل� ��وس أن�ج�ل��س
الي �ك��رز ،ب��ات ث��ال��ث أف�ض��ل م�م��رر في
ت ��اري ��خ ال� � � ��دوري ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه 10335
تمريرة حاسمة خالل مباراة فريقه
ضد هيوسنت روكتس والتي انتهت
بخسارته .145-130
وفي املباريات األخرى ،فاز بروكلني
ن �ت ��س ع �ل ��ى م �ي ��ام ��ي ه �ي ��ت ،87-88
ودي �ت��روي��ت بيستونز ع�ل��ى أتالنتا
ه � ��وك � ��س  ،95-102وم �ي �ن �ي �س��وت��ا
ت �م �ب��روول �ف��ز ع �ل��ى س � ��ان أن �ط��ون �ي��و
سبرز .91-110

وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب� ��اري� ��ات ال � �ي ��وم:
ك �ل �ي �ف�لان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز  -دي �ت��روي��ت
بيستونز ،أورالندو ماجيك  -بروكلني
نتس ،واشنطن ويزاردز  -تشارلوت
ب ��وب� �ك ��ات ��س ،ت ��ورون� �ت ��و راب� � �ت � ��ورز -
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،أتالنتا
ه��وك��س  -ب��وس�ط��ن س�ل�ت�ي�ك��س ،نيو
أورليانز بيليكينز  -فينيكس صنز،
ميلووكي باكس  -انديانا بايسرز،
مينيسوتا تيمبروولفز  -شيكاغو
ب��ول��ز ،ممفيس غ��ري��زل�ي��س  -ميامي
ه � �ي ��ت ،دن � �ف ��ر ن ��اغ� �ت ��س  -ه �ي��وس�تن
روك �ت��س ،ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�لاي��زرز
 ساكرامنتو كينغز ،ل��وس أنجلسكليبرز  -أوكالهوما سيتي ثاندر.

اتفق النجم االملاني السابق يورغن
كلينسمان ،مدرب املنتخب االميركي لكرة
القدم ،ومستشاره بيرتي فوغتس ،على أن
منتخب بالدهما قادر على التتويج بلقب
مونديال  2014الذي تستضيفه البرازيل من
 12حزيران الى  13تموز املقبلني.
وقال كلينسمان في مقابلة نشرتها
صحيفة «بيلد»« :جيل بيرتي أحرز كأس
العالم عام  ،1976وجيلي ّتوج عام .1990
الجيل الحالي يجب أن يكون التالي».
من جانبه ،رأى فوغتس الذي أحرز كمدرب
آخر لقب كبير الملانيا في كأس اوروبا
 ،1996أن املانيا تملك حاليًا «منتخبًا رائعًا
ولم يكن لديها العبون اكثر إعدادًا فنيًا
وتكتيكيًا» من الجيل الحالي.
ورغم أن كلينسمان وفوغتس هما خصمان
ليواكيم لوف في املجموعة السابعة نفسها،
يتمنيان أن تصبح املانيا بطلة للعالم للمرة
الرابعة بعد أعوام  1954و 1974و.1990

ً
السانا ديارا ليس مقاتال مع «داعش»
في سوريا
أكد الالعب الفرنسي السانا ديارا أنه ليس
الشخص امللثم الذي ُيدعى «أبو عيسى
األندلسي» والذي ظهر في شريط فيديو
انتشر على الشبكة العنكبوتية .وكشفت
صحيفة «ذا دايلي ميرور» اإلنكليزية أنه
العب سابق في أرسنال وقد ترك كرة القدم
ليقاتل في صفوف تنظيم «داعش».
ونشر ديارا صورة في حسابه الشخصي
على موقع «تويتر» تظهره في الطائرة مع
زميلني له في ناديه الحالي لوكوموتيف
موسكو الروسيّ ،
مغردًا« :في سوريا؟ يا لها
من طرفة سخيفة .أمسية سعيدة للجميع».

رايس تقول وداعًا
وضعت االوسترالية ستيفاني رايس،
الحاصلة على  3ميداليات ذهبية في أوملبياد
بكني  ،2008حدًا ملسيرتها في عالم السباحة.
ولم تشارك رايس ( 25عامًا) في أي بطولة
منذ مشاركتها الفاشلة في أوملبياد لندن
 2012بسبب إصابات في الكتف أرغمتها
على إجراء  3عمليات جراحية .وقالت رايس:
«بعد االلعاب االوملبية االخيرة ،لم أرغب في
ّ
متسرع بخصوص مسيرتي،
اتخاذ قرار
ألنني كنت ال أزال تحت تأثير قوة الحماسة»،
وأضافت «لم أكن أعلم أنه يتعني ّ
علي أن
ً
أنتظر طويال ألصل الى اقتناع بنسبة 100
في املئة بما يجب ّ
علي عمله».

