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أصداء عالمية

ّ
تونس تالقي غانا في ربع النهائي وكيتا يؤهل مالي
تصدرت غانا ترتيب املجموعة الرابعة
في نهائيات كأس األمم األفريقية الـ 28
لكرة القدم التي تستضيفها الغابون
وغ�ي�ن�ي��ا االس �ت��وائ �ي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
ت �ع��ادل �ه��ا وغ �ي �ن �ي��ا  1 - 1ف ��ي امل �ب ��اراة
التي أجريت بينهما أمس على ملعب
فرانسفيل في الجولة الثالثة األخيرة
ف��ي ال ��دور األول ،ل�ت�ض��رب م��وع �دًا مع
ت��ون��س ف��ي ال ��دور رب��ع النهائي .وق��اد
الع� ��ب ب��رش �ل��ون��ة س �ي��دو ك �ي �ت��ا ب�ل�اده
م��ال��ي إل��ى ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي أيضًا
ب�ع��د تسجيله ه��دف ال�ف��وز ف��ي مرمى
ب��وت�س��وان��ا  1 - 2ف��ي «ال �ص��داق��ة» في
ليبرفيل.
وس �ي �ك��ون ال �ل �ق��اء ب�ي�ن ت��ون��س وغ��ان��ا
األول بينهما منذ الدور األول لنسخة
 ،)1-1( 1963فيما ستلعب م��ال��ي مع
الغابون بطلة املجموعة الثالثة.
واف �ت �ت��ح إي �م��ان��وي��ل اغ �ي �ي �م��ان��غ ب ��ادو
التسجيل لغانا من لقطة فنية جميلة
ع �ن ��دم ��ا وص �ل �ت ��ه ال � �ك� ��رة ع �ن ��د ح� ��دود
املنطقة إثر ركلة ركنية نفذت قصيرة،
فرفع الكرة التي وصلته من صامويل
اينكوم عن األرض بقدمه اليسرى قبل
أن يطلقها «طائرة» بيمناه في زاوية

مرمى الحارس نابي ياتارا (.)28
وأدرك ع� �ب ��د ال � � � � ��رزاق ك � ��ام � ��ارا ال � ��ذي
استفاد من تقدم الحارس الغاني آدم
كويريسي من مرماه ليهز شباكه من
الجهة اليسرى بكرة لعبها م��ن نحو
 30مترًا (.)45
وف��ي امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ،وج��د املنتخب

املالي صعوبة كبيرة في اختراق دفاع
بوتسوانا التي تراجع كل العبيها إلى
منطقتهم ووقفوا سدًا منيعًا أمام كل
املحاوالت املالية .وفاجأت بوتسوانا
مالي بهدف السبق من هجمة مرتدة
ق ��اده ��ا ن�غ�ي�ل��ي م��وغ��اك��ول��ودي وم ��رر
ال �ك��رة إل ��ى م��وي �م �ي��دي م��وات�ل�ه��اب�ي�ن��غ

املالياني سيدو كيتا يحتفل مع زمالئه بهدف التأهل (إيسوف سانوغو  -أ ف ب)

في الجهة اليمنى فأعادها إليه داخل
امل�ن�ط�ق��ة ليتابعها م��ن م�س��اف��ة قريبة
بيسراه إلى يسار الحارس سيسوكو
( .)51وأدرك غ ��ارا ديمبيلي ال�ت�ع��ادل
مل��ال��ي إث ��ر م�ت��اب�ع�ت��ه ل �ك��رة م��رت��دة من
ح ��ارس ب��وت�س��وان��ا م��اروم��و م��ودي��ري
( .)56وم �ن��ح ك �ي�ت��ا ال �ت �ق��دم مل��ال��ي من
ت�س��دي��دة م��ن خ ��ارج امل�ن�ط�ق��ة أسكنها
ع �ل��ى ي �م�ين ال� �ح ��ارس م ��ودي ��ري (.)75
وق ��ال م ��درب م��ال��ي أالن ج�ي��ري��س بعد
امل�ب��اراة« :عشنا أوق��ات��ًا عصيبة خالل
امل � �ب � ��اراة ول �ح �ظ ��ات إث � � ��ارة وت �ش��وي��ق
ف��ي نهايتها» ،ف��ي إش��ارة إل��ى انتظار
ال�لاع�ب�ين وال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي ف��ي امللعب
ملتابعة ال��دق��ائ��ق األخ �ي��رة م��ن امل�ب��اراة
الثانية في املجموعة بني غانا وغينيا
التي كان يتوقف عليها تأهلهم.
وي� �ق ��ام ال� � ��دور رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ال�س�ب��ت
املقبل؛ إذ تلتقي ال�س��ودان م��ع زامبيا
(ال�س��اع��ة  18:00بتوقيت ب �ي��روت) ،ثم
س��اح��ل ال�ع��اج م��ع غينيا االستوائية،
املضيفة( ،الساعة  .)21:00ويستكمل
األح � � ��د ،ف �ت �ل �ت �ق��ي ال� �غ ��اب ��ون م ��ع م��ال��ي
( ،)18:00ثم تونس مع غانا (.)21:00
(أ ف ب)

سوق االنتقاالت

ّ
الشتوية
حركة خجولة في يوم إقفال سوق االنتقاالت
أقفل باب االنتقاالت
الشتوية في كرة القدم
األوروبية على حركة
خجولة ،حيث لم تبرم
األندية صفقات كبيرة
ّ
تخص العبني مهمني،
وذلك بسبب ّ
الشح املادي
لدى معظمها

الحركة األبرز في اليوم األخير لسوق
االنتقاالت الشتوية كانت في إنكلترا،
حيث استعار مانشستر سيتي العب
ال��وس��ط التشيلياني داف �ي��د ب�ي�ت��زارو
م��ن روم ��ا اإلي �ط��ال��ي .وان�ت�ق��ل امل�ه��اج��م
ال �ف��رن �س��ي ل��وي��س س��اه��ا م��ن إف��رت��ون
الى توتنهام هوتسبر ،ليكون النادي
االن �ك �ل �ي��زي ال �خ��ام��س ال � ��ذي س �ي��داف��ع
ع��ن أل��وان��ه ،إذ ل�ع��ب أي�ض��ًا ملانشستر
يونايتد وفوالم ونيوكاسل يونايتد.
ّ
وسيعوض ساها في إفرتون مهاجم
منتخب كرواتيا نيكيتسا يالفيتش
ال� �ق ��ادم م ��ن ري �ن �ج��رز االس �ك��وت �ل �ن��دي،
علمًا بأن افرتون استعار أيضًا العب
وس �ط��ه ال �س��اب��ق األف��ري �ق��ي ال�ج�ن��وب��ي
ستيفن بينار من توتنهام.
ب ��دوره ،انتقل امل�ه��اج��م ال��روس��ي بافل
بوغريبنياك من شتوتغارت األملاني
ال��ى ف��والم االنكليزي ،بينما استغنى
األخ� �ي ��ر ع ��ن م �ه��اج �م��ه ب ��وب ��ي زام � ��ورا
ملصلحة مواطنه كوينز بارك رينجرز.
ورح � � � ��ل امل � �ه� ��اج� ��م ال� � ��روس� � ��ي روم � � ��ان

بافليوتشنكو عن توتنهام عائدًا الى
بالده للعب مع لوكوموتيف موسكو.
وف��ي أمل��ان�ي��ا ،ض��م ه��ان��وف��ر السنغالي
م��ام��ي ب �ي��رام ض �ي��وف م��ن مانشستر
ي��ون��اي �ت��د االن �ك �ل �ي��زي ب �ع �ق��د ي�س�ت�م��ر
حتى  .2014أما ماينتس فقد استعاد
امل �ه��اج��م امل� �ص ��ري م �ح �م��د زي� � ��دان م��ن
ب ��وروس� �ي ��ا دورت � �م ��ون ��د ع �ل��ى س�ب�ي��ل
اإلع ��ارة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م ال�ح��ال��ي،
م� ��ع وج � � ��ود ش � ��رط ي �س �م��ح مل��اي �ن �ت��س
بتمديد التعاقد مع الالعب ملدة عامني
آخرين ،أي حتى حزيران .2014
وك��ان زي ��دان م��ن العناصر األساسية
ف ��ي ت�ش�ك�ي�ل��ة دورت� �م ��ون ��د ،ل�ك�ن��ه غ��اب
ً
ط��وي�لا بسبب إص��اب��ة ف��ي الركبة ولم
يلعب بعدها س��وى لدقائق معدودة،
في ظل تألق الفريق ونجاحه املوسم
املاضي في التتويج بلقب الدوري.
الع � � � � ٌ�ب ع � ��رب � ��ي آخ � � ��ر ه � ��و ال� �ت ��ون� �س ��ي
ع�ص��ام جمعة سيلعب ل�ف��ري� ٍ�ق جديد،
إذ سينضم ال ��ى س �ت��اد ب��ري�س��ت على
سبيل اإلع��ارة حتى نهاية املوسم من

أوس �ي��ر .ون� ��ادرًا م��ا ش ��ارك جمعة (28
عامًا) في التشكيلة األساسية ألوسير
ه��ذا امل��وس��م ع�ق��ب ان�ض�م��ام��ه إل�ي��ه من
لنس قبل بداية املوسم.
وب��رز أم��س م��ا قاله اإلم��ارات��ي الدولي
ح �م��دان ال �ك �م��ال��ي ،ال� ��ذي س�ي�ل�ع��ب مع
ل �ي��ون ال�ف��رن�س��ي ح�ت��ى ن�ه��اي��ة امل��وس��م
الحالي ،إذ أب��دى سعادته باالحتراف
في القارة األوروبية ،مشيرًا الى سعيه
إلث� �ب ��ات ن �ف �س��ه م ��ع ب �ط��ل ف��رن �س��ا ب�ين
ع��ام��ي  2002و .2008وك� ��ان ال��وح��دة
اإلم��ارات��ي ق��د أع��ار الكمالي م��ع خيار
االن � �ت � �ق ��ال ال �ن �ه ��ائ ��ي ال � ��ى ل� �ي ��ون ب�ع��د
انتهاء فترة اإلعارة .وقال الكمالي في
تصريح مل��وق��ع ال �ن��ادي ال��رس�م��ي« :أن��ا
س�ع�ي��د ه �ن��ا ألن ��ي أح �ل��م م �ن��ذ ص�غ��ري
باللعب في أوروبا .سأقدم كل ما أملك
من أجل اإلثبات بأن ثقة رئيس النادي
وامل� �س ��ؤول�ي�ن وامل � � ��درب ف ��ي م �ح �ل �ه��ا».
وسبق أن حاول ليون ضم الكمالي في
تموز املاضي مل��دة موسم على سبيل
اإلعارة ،لكن الوحدة رفض العرض.

الدوري األميركي للمحترفين

لوس أنجلس اليكرز ّ
يفك عقدة تشارلوت
تمكن ل��وس ان�ج�ل��س الي �ك��رز م��ن فك
ع �ق��دت��ه ام � ��ام ت �ش��ارل��وت ب��وب�ك��ات��س
ب��ال �ف��وز ع�ل�ي��ه  73-106ف ��ي ال� ��دوري
االم� �ي ��رك ��ي ال �ش �م��ال��ي ل �ل �م �ح �ت��رف�ين.
ّ
وكان تشارلوت يشكل عقدة لاليكرز
بدليل فوزه عليه  8مرات في آخر 11
مباراة جمعت بينهما .وك��ان افضل
م �س �ج��ل ف ��ي امل � �ب� ��اراة ال �ن �ج��م ك��وب��ي
براينت بتسجيله  24نقطة ،واضاف
زميله اندرو باينوم  20نقطة.
كما استعاد نيويورك نيكس نغمة
االن � �ت � �ص� ��ارات ب � �ف ��وزه ال �ل�اف ��ت ع�ل��ى
دي�ت��روي��ت بيستونز  .86-113وك��ان
العائد من االصابة كارميلو انطوني
احد اسباب الفوز ،اذ سجل  25نقطة.
وك��ان ان�ط��ون��ي ق��د غ��اب ع��ن صفوف
فريقه الصابات متعددة في الكاحل
والرسغ واصبع ي��ده ،لكنه تألق في
ً
صفوف فريقه مسجال  25نقطة.
واع�ت��رف انطوني ب��أن ال�ه��زائ��م التي
تعرض لها فريقه في غيابه جعلته
ي�س��رع م��ن ع��ودت��ه ال��ى امل�لاع��ب رغ��م

نجم اليكرز كوبي براينت (ايريك ميلر ــ رويترز)
األلم املبرح في كاحله ،وقال في هذا
الصدد« :لو كان فريقي يفوز ،لربما
اخ� ��ذت وق �ت��ي ل �ل �ع��ودة ال ��ى امل�لاع��ب،

لكنني حاليًا اريد مساعدة فريقي».
وف��ي املباريات االخ��رى ،ف��از انديانا
ب ��اي� �س ��رز ع �ل��ى ن �ي��وج �ي��رس��ي ن�ت��س

 ،99-106وات �ل�ان � �ت� ��ا ه� ��وك ��س ع�ل��ى
تورونتو رابتورز  ،77-100وممفيس
غريزليس على دنفر ناغتس 97-100
(بعد التمديد) ،وبوسطن سلتيكس
ع �ل��ى ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال �ي �ي��رز ،90-93
وغ� � ��ول� � ��دن س� �ت ��اي ��ت ووري � � � � ��رز ع �ل��ى
ساكرامنتو كينغز .90-93
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب� ��اري� ��ات ال � �ي� ��وم:
ف� �ي�ل�ادل� �ف� �ي ��ا س �ف �ن �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز -
ش �ي �ك��اغ��و ب ��ول ��ز ،اورالن � � ��دو م��اج�ي��ك
 واش � �ن � �ط� ��ن وي � � � � � � � ��زاردز ،ب��وس �ط��نس �ل �ت �ي �ك��س  -ت� ��ورون � �ت� ��و راب� � �ت � ��ورز،
ن� �ي ��وج� �ي ��رس ��ي ن� �ت ��س  -دي� �ت ��روي ��ت
ب�ي�س�ت��ون��ز ،مينيسوتا ت�م�ب��روول�ف��ز
 انديانا بايسرز ،ميلووكي باكس م �ي��ام��ي ه �ي��ت ،داالس م��اف��ري�ك��س اوك �ل�اه ��وم ��ا س �ي �ت��ي ث� ��ان� ��در ،ن�ي��واورليانز هورنتس  -فينيكس صنز،
س � ��ان ان� �ط ��ون� �ي ��و س� �ب ��رز  -ه��وس�ت�ن
روك �ت��س ،ب��ورت�لان��د ت��راي��ل ب�لاي��زرز
 ت�ش��ارل��وت بوبكاتس ،ي��وت��ا ج��از -لوس انجلس كليبرز.

«أم بي  »27-4سيارة ماكالرين
مرسيدس الجديدة
للمرة االولى ظهرت أمس سيارة ماكالرين
مرسيدس الجديدة «أم بي  »27-4التي
سيقودها السائقان البريطانيان لويس
في بطولة
هاميلتون وجنسون باتون ّ
العالم للفورموال  .2012 1وعلق باتون« :انه
يوم مثير لنا كلنا ،ألننا ادركنا صعوبة
العمل الذي قمنا به .اشكر كل الذين
عملوا كاملجانني طوال الشتاء لتطوير
هذه السيارة .ستكون التجارب في غاية
االهمية» .شكليًا ،ظهر تغيير على الجهة
ّ
الخلفية من السيارة ،فأصبحت اكثر خفة
لتعزيز تدفق الهواء ،الذي ّ
تغير مقارنة مع
نسخة «أم بي  »26-4وذلك في ظل نظام
التبريد الجديد .كذلك ّ
تغير شكل السيارة
ايضًا بسبب االنظمة الجديدة ملخارج
العادم.
وشرح مارتن ويتمارش رئيس الفريق
االنكليزي« :كانت تجاربنا الشتوية
االخيرة كارثية .آمل اال يتكرر ذلك».

ويلشير يصاب مجددًا
اصدر أرسنال االنكليزي بيانًا اعلن فيه ان
العب وسطه جاك ويلشير اصيب مجددًا
بتعرضه لكسر جديد في كاحله املصاب.
وشدد البيان على ان هذه االصابة الجديدة
ال تعني انتهاء موسم ويلشير ( 20عامًا)
الذي يعتبر من العناصر التي ّ
يعول عليها
مدرب منتخب انكلترا االيطالي فابيو
كابيللو في نهائيات كأس اوروبا التي تقام
الصيف املقبل في بولونيا واوكرانيا.

تأجيل محاكمة تيري
ّ
تأجل موعد مثول قائد منتخب انكلترا
ونادي تشلسي جون تيري امام املحكمة
الى التاسع من تموز املقبل بعدما كان
موعدها اليوم .واتهم تيري بتوجيه اهانات
عنصرية لالعب كوينز بارك رينجرز
انطون فرديناند خالل مباراة في الدوري
االنكليزي لكرة القدم في  23تشرين االول
املاضي .وتأجيل النظر في القضية يتيح
لتيري بأن يحمل شارة القيادة مع املنتخب
في نهائيات كأس اوروبا .2012

دورة فينا دل مار
فاز االسباني البرت مونتانيس املصنف
خامسًا على مواطنه روبن راميريز
هيدالغو  2-6و ،4-6ليتأهل الى الدور الثاني
في دورة فينا دل مار التشيلية الدولية
في كرة املضرب البالغة قيمة جوائزها
 398.250الف دوالر .ويلتقي مونتانيس
في الدور املقبل مع البرازيلي روجيرو
دوترا سيلفا الفائز على االرجنتيني
ماكسيمو غونزاليس  6-0و 6-7و.3-6
وبلغ الدور عينه ،االرجنتيني كارلوس
بيرلوك السابع بفوزه على االسباني دانيال
خيمينو  5-7و ،0-6ليضرب موعدًا في
الدور املقبل مع مواطنه دييغو خونكييرا
الفائز على البرازيلي ريكاردو ميلو 4-6
و.2-6
وفي الدور االول ايضًا ،فاز الروسي ايغور
اندرييف على التشيلياني بول كابدوفيل
 6-3و 3-6و ،4-6والبرتغالي فريديريكو
جيل على االيطالي باولو لورينزي 3-6
و 7-5و ،1-6والفرنسي جيريمي شادري
بفوزه على مواطنه إيريك برودون 4-6
و ،3-6والتشيلياني فرناندو غونزاليس
على االسباني بيري ريبا  4-6و،4-6
واالرجنتيني هوراسيو زيبالوس على
الروماني ادريان اونغور 0-6و.5-7

