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أصداء عالميّة
باختصار

سوق االنتقاالت

يوفنتوس يؤكد مالحقته لسيرجيو أغويرو
استقال ان��دري��ه ف�ي��اس ب��واس أمس
م ��ن ت ��دري ��ب ب ��ورت ��و ب �ط��ل ال � ��دوري
البرتغالي ومسابقة «يوروبا ليغ»
لكرة القدم ،في خطوة مفاجئة ،حيث
دف� ��ع ق �ي �م��ة ال �ب �ن��د ال �ج��زائ ��ي لفسخ
ال�ع�ق��د ال ��ذي ي��رب�ط��ه ب�ف��ري�ق��ه مقابل
 15مليون ي��ورو ،ما ينبئ بانتقاله
ل�لإش��راف على تشلسي اإلنكليزي،
الباحث عن م��درب جديد منذ إقالة
اإليطالي كارلو أنشيلوتيُ .
وأوضح بورتو في بيان له أنه «أبلغ
ن �ي��ة م ��درب ��ه ان ��دري ��ه ف �ي ��اس ب ��واس
ب�ف�س��خ ال�ع�ق��د ال ��ذي ي��رب��ط بينهما
بتفعيله بند الشرط الجزائي بأثر
ف� ��وري» .وأوض ��ح ال �ن��ادي أن العقد
ال � ��ذي ي��رب �ط��ه ب ��امل ��درب م �ن��ذ ال �ع��ام
امل��اض��ي «س� ُ�ي�ف�س��خ ب�ع��د دف��ع املبلغ
املحدد في الشرط الجزائي».
ونجح ب��واس ( 33عامًا) ال��ذي عمل
م �ع ��اون ��ًا مل � ��درب ب ��ورت ��و وت�ش�ل�س��ي
ال �س��اب��ق وري � ��ال م ��دري ��د اإلس �ب��ان��ي
حاليًا جوزيه مورينيو ،في موسمه
األول وال� ��وح � �ي� ��د م � ��ع ب � ��ورت � ��و ف��ي
ق �ي��ادة ال �ن��ادي ال ��ى إح� ��راز  3أل�ق��اب
ه��ي ال � ��دوري وال �ك��أس امل �ح �ل �ي��ان ،و
«ي��وروب��ا ل�ي��غ» ،وب��ات أصغر م��درب
يحرز لقبًا قاريًا.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أن �ه��ى ل �ي��ون ال�ف��رن�س��ي
ارت � �ب ��اط ��ه ب� �م ��درب ��ه ك� �ل ��ود ب��وي �ي��ل،
إذ ج ��اء ف��ي ب �ي��ان ن �ش��ر ف��ي م��وق�ع��ه
ال��رس �م��ي ع�ل��ى ش�ب�ك��ة «اإلن �ت��رن��ت»:
«ي �ع �ل��ن ل �ي��ون رح �ي��ل ك �ل��ود ب��وي�ي��ل
الذي لم يعد مدربًا للفريق األول».
واح� �ت ��ل ل� �ي ��ون ،ب �ط��ل ال� � � ��دوري ب�ين
 2002و ،2008تحت إش��راف بوييل
املركز الثالث في الدوري عام ،2009
وال �ث��ان��ي ع ��ام  ،2010ع �ن��دم��ا ق ��اده

ل �ل �ت��أه��ل ال ��ى ن �ص��ف ن �ه��ائ��ي دوري
أبطال أوروبا ألول مرة في تاريخه،
والثالث عام .2011
وب��االن �ت �ق��ال ال ��ى م �ل �ف��ات ال�لاع �ب�ين،
ك��ان األب ��رز أم��س تأكيد يوفنتوس
اإلي �ط��ال��ي رغ �ب �ت��ه ف ��ي ض ��م م�ه��اج��م
اتلتيكو م��دري��د اإلس�ب��ان��ي ال��دول��ي
األرج �ن �ت �ي �ن��ي س �ي��رج �ي��و أغ ��وي ��رو،
إذ ق� ��ال ج��وس �ي �ب��ي م� ��اروت� ��ا امل��دي��ر
الرياضي في يوفنتوس إن «قدومه
(أغ��وي��رو) سيرفع م��ن دون أي شك

قد يصرف
ضم
برشلونة النظر عن ّ
فابريغاس
من مستوى الفريق».
وبحسب صحيفة «ال غازيتا ديللو
س�ب��ورت» اإليطالية املختصة ،فإن
إداري � ��ي «ال �س �ي��دة ال �ع �ج��وز» أع � ّ�دوا
عرضًا يبلغ  35مليون ي��ورو لضم
أغويرو.
وفي إسبانيا ،أكد رئيس برشلونة
ب�ط��ل ال� ��دوري اإلس �ب��ان��ي ومسابقة
دوري أب� � �ط � ��ال أوروب � � � � ��ا س� ��ان� ��درو
روسيل أن فريقه ليس مستعدًا لدفع
 40م�ل�ي��ون ي ��ورو م��ن أج��ل التعاقد
مع قائد أرسنال اإلنكليزي الدولي
اإلسباني سيسك فابريغاس ،رغم
رغبة األخير الكبيرة في العودة الى

تروشوفسكي مستعرضًا قميص إشبيلية (مارسيلو دل بوتزو ـ رويترز)

صفوف النادي الكاتالوني.
وق ��ال روس �ي��ل ف��ي ت�ص��ري��ح للقناة
الكاتالونية «تي في « :»3أنا ال أعرف
م��ا إذا كنا سنتعاقد م��ع سيسك أم
ال ،لكن ما ال أش��ك فيه هو أن��ه يريد
حقًا أن يأتي للعب ف��ي برشلونة».
وأض��اف «امل��درب غ��واردي��وال يعرف
أن ل�ك��ل الع��ب ق�ي�م��ة ،وس�ي�س��ك تبلغ
ق �ي �م �ت��ه أق� ��ل م ��ن  40م �ل �ي��ون ي� ��ورو.
سنتقدم بعرض أق��ل ،وإذا لم يقبله
أرس �ن��ال ،ف��إن سيسك ل��ن ي��أت��ي ال��ى
برشلونة».
وت��اب��ع «ل��ن ن �ق��دم امل�ب�ل��غ ذات ��ه ال��ذي
عرضناه العام املاضي ،ألنه مر على
ذلك عام كامل ،واآلن سيسك ال تبلغ
قيمته  40مليون يورو».
وي��أت��ي ال �ع��رض ال �ج��دي��د ب �ع��د ع��ام
واحد من فشل برشلونة في التعاقد
م��ع ف��اب��ري �غ��اس ،ال ��ذي أب ��دى دائ�م��ًا
تفضيله اللعب للفريق الكاتالوني،
ال � � ��ذي ب � ��دأ م �س �ي��رت��ه ال� �ك ��روي ��ة ف��ي
صفوفه.
وب � � � ��دأ ف� ��اب� ��ري � �غ� ��اس م� �س� �ي ��رت ��ه ف��ي
أكاديمية الشباب في برشلونة قبل
أن ي�ن�ض��م ال ��ى أرس� �ن ��ال ع ��ام 2003
وعمره  16عامًا.
ب � ��دوره ،ق � ّ�دم اش�ب�ي�ل�ي��ة ،ال ��ذي أنهى
امل� ��وس� ��م ف� ��ي امل� ��رك� ��ز ال� �خ ��ام ��س م��ن
ال� � ��دوري اإلس �ب ��ان ��ي ،رس �م �ي��ًا الع��ب
وس� �ط ��ه ال �ج ��دي ��د األمل� ��ان� ��ي ال ��دول ��ي
ب �ي��وت��ر ت��روش��وف �س �ك��ي ،ال � ��ذي وق��ع
معه عقدًا ملدة  4سنوات.
وك� � ��ان ت��روش��وف �س �ك��ي ( 27ع��ام��ًا)
ق��د انتقل بتعاقد ح� ّ�ر ال��ى اشبيلية
ق��ادم��ًا م��ن ه��ام�ب��ورغ األمل��ان��ي ،علمًا
بأن العب الوسط البولوني األصل
بدأ مسيرته مع بايرن ميونيخ.
أندريه فياس بواس (رويترز)

األرجنتني تسحق ألبانيا برباعية
سحق منتخب األرجنتني نظيره األلباني ،0-4
ف��ي م �ب��اراة دول �ي��ة ودي ��ة ،ف��ي إط ��ار اس �ت �ع��دادات
األول لبطولة «كوبا أميركا» التي يستضيفها
من األول الى  24تموز املقبل .وسجل إيزيكيال
الف�ي�ت��زي ( )5وليونيل ميسي ( )42وسيرجيو
أغ ��وي ��رو ( )73وك ��ارل ��وس ت�ي�ف�ي��ز ( )89أه ��داف
األرج �ن �ت�ي�ن ،ال �ت��ي ل�ع�ب��ت ب �ك��اف��ة ن �ج��وم �ه��ا بعد
خسارتني ّ
وديتني أمام نيجيريا  ،4-1وبولونيا
 2-1بتشكيلة من الصف الرديف.

منتخب بريطاني
ّ
موحد ألوملبياد 2012
أفادت اللجنة األوملبية البريطانية عن التوصل
الى اتفاق من أجل املشاركة بمنتخب بريطاني
ّ
موحد في مسابقة كرة القدم (للرجال والسيدات)
ضمن أوملبياد لندن  .2012ورغم معارضة معظم
األط��راف املعنيني ،باستثناء إنكلترا ،للمشاركة
ب �م �ن �ت �خ��ب م � � ّ
�وح � ��د ،أك � � ��دت ال �ل �ج �ن ��ة األومل� �ب� �ي ��ة
ال �ب��ري �ط��ان�ي��ة ع��ن ال �ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق ل�ت�ك��وي��ن
م�ن�ت�خ��ب ي �ض��م الع �ب�ي�ن م ��ن اس �ك��وت �ل �ن��دا ووي �ل��ز
وايرلندا الشمالية وإنكلترا.

فيالبان يطالب بن ّ
همام
باالستقالة
ب��رزت أمس دع��وة األم�ين العام السابق لالتحاد
اآلس� �ي ��وي ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،ب �ي �ت��ر ف �ي�ل�اب��ان ،رئ�ي��س
االتحاد القاري القطري محمد بن همام الى أن
ي �ح��ذو ح ��ذو ج ��اك وارن� ��ر ن��ائ��ب رئ �ي��س االت �ح��اد
ال��دول��ي «الفيفا» ،ويستقيل من منصبه بسبب
يكتف ف�ي�لاب��ان ب��ذل��ك ،بل
فضيحة رش ��وى .ول��م
ِ
دعا الى استقالة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية
في «الفيفا».

بطولة جامايكا تفتقد بولت
أكد االتحاد الجامايكي أللعاب القوى أن مواطنه
اوساين بولت ،حامل الرقم القياسي العاملي في
س�ب��اق��ي  100م و 200م ،ل��ن ي �ش��ارك ف��ي بطولة
جامايكا األسبوع املقبل.

أخبار رياضية
معرض لبنان لألنشطة في الطبيعة
ُيفتتح اليوم معرض لبنان لألنشطة في
الطبيعة (معرض األنشطة والرياضات
الخارجية والترفيه) ،برعاية وزير الشباب
والرياضة فيصل كرامي ،وذلك عند الساعة
الرابعة عصرًا في مركز «بيال» للمعارض
ـ ـ ـ بيروت .ويستمر املعرض من  22إلى 26
حزيران الجاري ،ويفتح أبوابه من الرابعة
ً
مساء.
بعد الظهر حتى العاشرة

كرة المضرب

ّ
ويمبلدون :تأهل فيديرر وفوزنياكي وسيرينا وخروج يانكوفيتش
ك�م��ا ك��ان م�ت��وق�ع��ًا ،ب�ل��غ السويسري
روج � �ي ��ه ف� �ي ��دي ��رر ،امل �ص �ن��ف ث��ال �ث��ًا،
ال��دور الثاني من بطولة ويمبلدون
اإلنكليزية ،ثالثة ال�ب�ط��والت األرب��ع
ال � �ك � �ب� ��رى ل � �ك � ��رة امل � � �ض� � ��رب ،ب � �ف ��وزه
ع� �ل ��ى ال� �ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان ��ي م �ي �خ��ائ �ي��ل
كوكوشكني  6-7و 4-6و.2-6
وف��ي باقي امل�ب��اري��ات ،ف��از األميركي
أن ��دي رودي� ��ك ال �ث��ام��ن ع�ل��ى األمل��ان��ي
ان � ��دري � ��اس ب �ي ��ك  4-6و 6-7و،3-6
وال�ف��رن�س��ي ج�ي��ل س�ي�م��ون الخامس
ع �ش��ر ع �ل��ى م��واط �ن��ه ادوار روج �ي��ه
ف ��اس� �ي�ل�ان  6-4و 4-6و 3-6و،6-7
واألرج �ن �ت �ي �ن ��ي خ� � ��وان اي �غ �ن��اس �ي��و
ت�ش�ي�لا ال �خ��ام��س وال �ع �ش ��رون على

األوسترالي مارينكو ماتوسيفيتش
 4-6و 4-6و 7-6و ،2-6واإلس �ب��ان��ي
غ�ي�ي��رم��و غ��ارس �ي��ا ل��وب�ي��ز ال �س��ادس
وال� �ع� �ش ��رون ع �ل��ى ال �ك��ازاخ �س �ت��ان��ي
ان� � � ��دري غ ��ول ��وب� �ي ��ف  3-6و 3-6ث��م
ب��االن �س �ح��اب ،واألوك ��ران ��ي سيرغي
س �ت��اخ��وف �س �ك��ي ع �ل ��ى ال �ب��ري �ط��ان��ي
دان � �ي� ��ال ك ��وك ��س  2-6و 4-6و،4-6
وال �ك��روات��ي اي�ف��و ك��ارل��وف�ي�ت��ش على
ال �ص ��رب ��ي ي��ان �ك��و ت�ي�ب�س��اري�ف�ي�ت��ش
ال �ث ��ال ��ث وال �ع �ش ��ري ��ن  5-7و 1-3ث��م
ب ��االن �س �ح ��اب ،واألمل� ��ان� ��ي ت��وب �ي��اس
ك��ام �ك��ه ع �ل��ى ال �س �ل��وف �ي �ن��ي ب�لات��س
كافسيتش  3-6و 6-7و 7-5و.1-6
ّ
ولدى السيدات ،استهلت الدنماركية

ك��ارول�ين فوزنياكي ،املصنفة أول��ى،
مسيرتها بفوز سهل على اإلسبانية
ارانتشا بارا  2-6و.1-6
وتلتقي فوزنياكي في ال��دور املقبل
الفرنسية فيرجيني رازان��و الفائزة
على الهندية سانيا ميرزا  6-7و6-2
و.3-6
ول��م ت�ك��ن ب��داي��ة األم�ي��رك�ي��ة سيرينا
وليامس ،السابعة ،سهلة ،في حملة
ال��دف��اع ع��ن لقبها ب�ف��وزه��ا الصعب
ع�ل��ى ال�ف��رن�س�ي��ة ارف ��ان رض��ائ��ي 3-6
و 6-3و.1-6
ّ
وودعت الصربية يلينا يانكوفيتش
ال� � �خ � ��ام� � �س � ��ة ع � � �ش� � ��رة امل � �ن� ��اف � �س� ��ات
ب�خ�س��ارت�ه��ا أم ��ام اإلس�ب��ان�ي��ة م��اري��ا

خوسيه مارتينيز  5-7و 6-4و.6-3
وفي باقي املباريات ،فازت التشيكية
بترا كفيتوفا الثامنة على األميركية
الكسيا غالتش  2-6و ،2-6واألملانية
ان��دري��ا بتكوفيتش ال�ح��ادي��ة عشرة
ع �ل��ى ال �ف��رن �س �ي��ة س �ت �ي �ف��ان��ي ف��ورت��ز
 3-6و ،4-6وال ��روس �ي ��ة ان��اس �ت��ازي��ا
ب��اف �ل �ي��وت �ش �ن �ك��وف��ا ال ��راب� �ع ��ة ع �ش��رة
على األوك��ران�ي��ة ليسيا تسورينكو
 4-6و ،6-7وال �س �ل��وف��اك �ي��ة دان�ي�ي�لا
هانتوتشوفا الخامسة والعشرون
على الروسية فيتاليا دياتشينكو
 6-4و 6-7و ،3-6واإليطالية روبرتا
فينتشي التاسعة وال�ع�ش��رون على
الروسية فيرا دوشيفينا  5-7و.2-6

اليوبيل الفضي لنادي املركزية
(جونيه) باليوبيل
احتفل نادي املركزية
ُ
ّ
الفضي لتأسيسه في حفل أقيم في مطعم
«لو روايوم» (القليعات ـ ـ ـ الرومية) بحضور
وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور
علي عبد الله وشخصيات أخرى .وألقى
ّ
رئيس نادي املركزية ّ
السقيم
األب وديع
كلمة ّ
شدد فيها على التكامل بني الرياضة
ّ
والتربية ،مشيرًا إلى أن املجتمع الرياضي هو
املكان األنقى واألرقى لبناء ناشئة معافية
جسدًا وروحًا ،تستطيع أن تكون نواة بناء
هذا الوطن .وبعدها ألقى عبد الله كلمة جدد
فيها خطة الوزارة واالستراتيجية الرياضية
ملدة عشر سنوات القائمة على بناء املالعب
ّ
واملجمعات الرياضية على امتداد الوطن،
ّ
وشكر الرهبانية اللبنانية املارونية على كل
ما تبذله في خدمة الرياضة اللبنانية.

