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أصداء عالمية

سوق االنتقاالت

غوتزه يغيب عن نهائي ويمبلي

بيليغريني :أعيش ساعاتي األخيرة في ملقة
ل� ��م ي �خ ��ال ��ف ال �ت �ش �ي �ل �ي��ان��ي م��ان��وي��ل
بيليغريني ما تداولته الصحف في
األي� � ��ام األخ� �ي ��رة م ��ؤك� �دًا ان� ��ه س�ي�ت��رك
م�ن�ص�ب��ه م��درب��ًا مل�ل�ق��ة االس �ب��ان��ي في
نهاية املوسم دون ان يحدد وجهته
املقبلة.
وتبدو حظوظ بيليغريني الذي كان
يرفض حتى وقت قريب تأكيد رحيله
عن ملقة ،كبيرة في خالفة االيطالي
روبرتو مانشيني على رأس الجهاز
الفني ملانشستر سيتي االنكليزي.
وق ��ال بيليغريني« :اع �ي��ش ساعاتي
االخ�ي��رة في ملقة .سأدير االح��د آخر
م �ب��اراة ك �م��درب مل�ل�ق��ة ع�ل��ى م�ل�ع�ب��ه ال
روزال �ي��دا .ان�ه��ا لحظات م��ؤث��رة ج�دًا،
وآمل ان اترك الفريق وهو مؤهل الى
اوروبا وتكون املهمة مكتملة» ،وتابع
«ال� �ت ��زام ��ي م ��ع ال � �ن ��ادي ك� ��ان ن��اج�ح��ًا
وم��دع��اة ل�ل��رض��ا ،واالن ال اتطلع الى
النواحي املالية وانما مشروعي هو
رياضي بما يرضي شعوري».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،اج �م �ع��ت ال�ص�ح��ف
االي � �ط� ��ال � �ي� ��ة ال� � � �ص � � ��ادرة أم � � ��س ع �ل��ى
التأكيد أن وال�ت��ر م��ات��زاري املستقيل
م� � � ��ن م � �ن � �ص � �ب� ��ه م� � � ��درب� � � ��ًا ل � �ن� ��اب� ��ول� ��ي
ق � �ب� ��ل ي � ��وم �ي��ن س� �ي� �ت ��ول ��ى االش � � � ��راف

ع �ل��ى ان� �ت ��ر م �ي�ل�ان��و امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل.
وأف � ��ادت صحيفة «ال غ��ازي �ت��ا ديللو
سبورت» الرياضية الواسعة االطالع
بأن ماتزاري سيوقع عقدًا ملدة سنتني
مقابل  3,5ماليني يورو سنويًا.
وع� � � �ل � � ��ى ص � �ع � �ي � ��د ال� �ل ��اع� � � �ب� �ي ��ن ،اك � ��د

امل� ��درب االي��رل �ن��دي ال�ش�م��ال��ي ،ب��رن��دن
رودج � � � � � � � ��رز ،ان امل� � �ه � ��اج � ��م ال � ��دول � ��ي
االوروغ ��وي ��ان ��ي ل��وي��س س ��واري ��ز لن
ي� �ت ��رك ف��ري �ق��ه ل �ي �ف��رب��ول االن �ك �ل �ي��زي
ال � ��ذي س �ي �س �ع��ى امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل ال��ى
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى اح ��د امل��راك��ز االرب �ع��ة

أجمعت الصحف اإليطالية على أن والتر ماتزاري سيدرب انتر ميالنو (روبرتو سالومون ــ أ ف ب)

امل��ؤه �ل��ة ال� ��ى دوري اب� �ط ��ال اوروب � ��ا.
ورغ � ��م اه �ت �م��ام ال �ع��دي��د م ��ن االن ��دي ��ة
االوروب �ي��ة الكبرى بخدمات املهاجم
االوروغ��وي��ان��ي املثير للجدل ،يعتزم
ليفربول ،ال��ذي ل��م ي�ش��ارك ف��ي دوري
اب�ط��ال اوروب ��ا منذ  ،2009االحتفاظ
ب ��ه ل �ل �م��وس��م امل �ق �ب��ل ب �ح �س��ب م ��ا اك��د
ً
رودج��رز ،قائال« :اسمعوا ،لكل العب
س� �ع ��ره ،ل �ك��ن م ��ن امل ��ؤك ��د ان ال �ن ��ادي
ال ي��واج��ه اي ض�غ��ط ل�ب�ي�ع��ه .ن�ح��اول
ال�ب�ن��اء (ال �ف��ري��ق) ع�ل��ى ه ��ذه النوعية
وبالتالي ان��ه ليس للبيع» ،واض��اف
«ال يساورني اي شك بأنه سيحظى
ب��اه �ت �م��ام ال �ع ��دي ��د م ��ن االن� ��دي� ��ة ه��ذا
ال� �ص� �ي ��ف ،الن � ��ه الع � ��ب م� ��ن امل �س �ت��وى
ال ��رف� �ي ��ع .ه� �ن ��اك ن �س �ب��ة م �ت��دن �ي��ة م��ن
الالعبني ال��ذي��ن يعتبرون م��ن الطراز
العاملي وه��و من بينهم ،وبالتالي ال
اع�ت�ق��د ب��أن ال��وض��ع س�ي�ك��ون مختلفًا
عما كان عليه عندما وصلت الى هنا
الصيف امل��اض��ي ،اي من حيث كشف
االندية عن اهتمامها به».
وواص� � � ��ل «ي � ��ري � ��دون ال �ت �ع ��اق ��د م �ع��ه،
لكن اعتقد ان�ن��ا جميعنا نعلم مدى
اهميته .ال لبس على االطالق في عزم
مالكي النادي على االحتفاظ به».

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
سان أنطونيو يؤكد تفوقه على ممفيس بفوز ثان دون مقابل
أنطونيو سبرز
سان
َ
يستثمر عاملي األرض
والجمهور على نحو
مثالي ويتقدم 0-2
على ممفيس غريزليس
في نهائي املنطقة
الغربية ضمن الـ«بالي
أوف» ،بعد مباراة
ثانية مثيرة لم تنته
في وقتها األصلي

يبدو ان سان انطونيو سبرز سائر
بخطى ثابتة نحو نهائي دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني
ب�ع��د ان ت �ق��دم ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ممفيس
غريزليس ف��ي سلسلة مبارياتهما
في نصف النهائي (نهائي املنطقة
الغربية)  ،0-2إثر فوزه عليه 89-93
بعد التمديد.
وك � ��ان س ��ان ان �ط��ون �ي��و ام � ��ام ف��رص��ة
حسم املواجهة ف��ي ال��وق��ت االصلي،
ألن��ه ك��ان متقدمًا ب�ف��ارق أرب��ع نقاط
يرتكب
في الثواني االخيرة قبل ان
ً
االرجنتيني مانو جينوبيلي خطأ
م�ت�ع�م �دًا ع �ل��ى ط��ون��ي ال� ��ن ،م ��ا منح
ممفيس رميتني حرتني واالستحواذ
ع �ل��ى ال� �ك ��رة م ��ن م �ن �ت �ص��ف امل �ل �ع��ب،
ف �ن �ج��ح ال � ��ن ف ��ي ت��رج �م��ة ال��رم �ي �ت�ين
ال �ح��رت�ين ث��م وص �ل��ت ال �ك��رة ب�ع��ده��ا
الى مايك كونلي الذي أدرك التعادل
لفريقه ال��ذي كان متخلفًا بفارق 18
ن�ق�ط��ة ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ،وف��رض
الشوط االضافي.

وفي الشوط االضافي ،احتكم مدرب
س��ان أن�ط��ون�ي��و ،غ��ري��غ بوبوفيتش،
ال ��ى خ �ب��رة ت�ي��م دان� �ك ��ان ،ال �ف��ائ��ز مع
الفريق بألقابه االربعة ،فكان االخير
ع �ن��د ح �س��ن ظ �ن��ه ،إذ س �ج��ل ال�ن�ق��اط
ال � �س� ��ت االول � � � ��ى ل �ف ��ري �ق ��ه ث � ��م س �ج��ل
س �ل��ة ال �ت �ق��دم  87_91ف��ي آخ ��ر 1,08
دقيقة.
وحصل ممفيس على فرصة إدراك
التعادل بعد سلة ناجحة من جيريد
ب��اي �ل �ي��س ،وف �ش��ل ال �ف��رن �س��ي ط��ون��ي
باركر في رمية حرة من أصل اثنتني
قبل  14,6ثانية على صفارة النهاية،
لكن املحاولة الثالثية لبايليس من
ال ��زاوي ��ة ال �ي �س��رى ل �ل �ق��وس ل ��م تجد
ط��ري�ق�ه��ا ال ��ى ال �س �ل��ة ،ل �ي �خ��رج س��ان
ان �ط��ون �ي��و ف ��ائ� �زًا ل �ل �م �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ب�ف�ض��ل ج �ه��ود ب��ارك��ر
( 15نقطة م��ع  18ت�م��ري��رة حاسمة)
ودان �ك��ان ( 17نقطة م��ع  9متابعات
و 3ت�م��ري��رات ح��اس�م��ة) وال�ب��رازي�ل��ي
تياغو سبليتر ( 14نقطة).

وت �ن �ط �ل��ق ال� �ي ��وم س�ل�س�ل��ة م �ب��اري��ات
نهائي املنطقة الشرقية بني ميامي
هيت وانديانا بايسرز.

كليبرز يقيل مدربه
أع �ل��ن ن� ��ادي ل ��وس ان �ج �ل��س كليبرز
ال ��ذي خ��رج م��ن ال ��دور االول للبالي
اوف أنه لن يجدد عقد مدرب فريقه
فيني دل نيغرو.
وك� ��ان ك�ل�ي�ب��رز س �ج��ل  56ف� ��وزًا و26
هزيمة خ�لال امل��وس��م ليحتل املركز
االول في مجموعة الهادي للمنطقة
ال �غ��رب �ي��ة ق �ب��ل ان ي �خ��رج م ��ن ال ��دور
االول ل �ل �ب�ل�اي اوف ام � ��ام م�م�ف�ي��س
غ��ري��زل �ي��س ب �خ �س��ارت��ه ام ��ام ��ه ،4-2
بعدما كان متقدمًا في البداية .0-2
وأم� �ض ��ى دل ن �ي �غ��رو  3م ��واس ��م مع
كليبرز حيث قاده الى  23فوزًا و50
ه��زي�م��ة ف��ي امل��وس��م االول و 40ف��وزًا
و 26هزيمة في املوسم الثاني (خرج
م �ن��ه ف ��ي ال � ��دور ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ب�لاي
أوف).

كرة المضرب

انسحابات بالجملة من «روالن غاروس» أبرزها ملوراي ودل بوترو
ّ
تلقى منظمو بطولة «روالن غاروس»
الفرنسية لكرة املضرب واملقررة بني
 26اي ��ار ال�ح��ال��ي و 9ح��زي��ران املقبل،
ن�ب��أ سيئًا ب��إع�لان ال�ب��ري�ط��ان��ي ان��دي
م � ��وراي ،امل�ص�ن��ف ث��ان�ي��ًا ف��ي ال�ع��ال��م،
ان� �س� �ح ��اب ��ه م� ��ن امل� �ن ��اف� �س ��ات ب�س�ب��ب
اوج� ��اع ف��ي ظ �ه��ره ك��ان��ت ق��د اج�ب��رت��ه
ع� �ل ��ى االن � �س � �ح� ��اب م� ��ن دورة روم� ��ا
االيطالية االسبوع املاضي.
وق��ال االسكوتلندي البالغ  26عامًا
ل��وك��ال��ة «ب��ي اي» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة« :ك��ان
ق ��رارًا ف��ي غ��اي��ة الصعوبة الن��ي احب
اللعب في باريس ،لكن بعد استشارة
االط �ب��اء ت�ب�ين ان ��ي ل�س��ت ق� ��ادرًا على
اللعب».
وه ��ذه اول دورة ك�ب��رى يغيب عنها
موراي منذ ويمبلدون .2007
وك ��ان م� ��وراي ق��د ان�س�ح��ب االس �ب��وع
امل��اض��ي م��ن ال ��دور ال�ث��ان��ي ف��ي روم��ا
ام��ام االسباني مارسيل غرانويرس
اذ عانى من اوجاع في ظهره.

البريطاني أندي موراي (دومينيك فاغيه ــ أ ف ب)
وت � ��اب � ��ع م � � � � ��وراي «ظ� � �ه � ��ري ل � ��م ي �ك��ن
ج�ي�دًا ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة .الجميع يدخل
ال ��ى امل �ب ��اري ��ات م ��ع ب �ع��ض االزع � ��اج،
ل �ك��ن االم� ��ر م �ح �ب��ط .ال اري� ��د ال��دخ��ول

ف� ��ي ال �ت �ف ��اص �ي ��ل ل �ك �ن��ي اع� ��ان� ��ي م��ن
م� �ش� �ك� �ل ��ة ان� � �ف� � �ت � ��اق ال� � � �ق � � ��رص وه � ��ي
ت�ت�غ�ي��ر م��ن اس �ب��وع ال ��ى اخ ��ر ،واري ��د
ال �ت ��أك ��د م ��ن ال �ش �ف ��اء ت �م��ام��ًا ألن� ��ي ال

اري� ��د ال �ل �ع��ب م �ج ��ددًا وان� ��ا م �ص��اب».
وه �ك��ذا تستمر م�ع��ان��اة م ��وراي على
االراض��ي الترابية حيث لم يحرز في
مسيرته اي لقب.
وي �م �ل��ك م � ��وراي ف ��ي س�ج�ل��ه  26لقبًا
ب �ي �ن �ه��ا ب �ط ��ول ��ة ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
املفتوحة عام .2012
ال � � ��ى ذل � � � ��ك ،ذك � � � ��رت وس� � ��ائ� � ��ل اع� �ل��ام
ارجنتينية ان خوان مارتن دل بوترو،
املصنف السابع عامليًا ،انسحب من
البطولة عينها بسبب املرض.
ونقل موقع صحيفة «التيما ه��ورا»
اليومية عن دل بوترو قوله« :اشعر
بحزن بالغ للغياب عن بطولة بهذا
ال �ح �ج��م .ب �ط��ول��ة ي�ح�ل��م ال �ف��رد دائ �م��ًا
بالفوز بها».
واع�ل��ن املنظمون ايضًا ان األميركي
ماردي فيش ،املصنف السابع عامليًا
سابقًا والذي يحتل حاليًا املركز ،41
وم��واط�ن��ه ب��راي��ان بيكر امل�ص�ن��ف 71
انسحبا من البطولة.

مني بوروسيا دورتموند االملاني بخيبة
أمل بعد تأكد غياب نجمه ماريو غوتزه عن
نهائي دوري ابطال اوروبا ضد فريقه الجديد
بايرن ميونيخ ،السبت املقبل ،على ملعب
ويمبلي في لندن.
وعزا دورتموند عدم مشاركة غوتزه (20
عامًا) الى اصابة في فخذه تعرض لها في
اياب نصف نهائي املسابقة االوروبية ضد
ريال مدريد االسباني في  30نيسان ولم
يشارك بعدها في اي مباراة.
وشارك غوتزه أول من أمس في
الحصة التدريبية لفريقه لكنه ترك امللعب
بعد نحو ساعة على خلفية شعوره بااللم
مجددًا.

فترة غياب بادشتوبر
قد تصل إلى  10أشهر
ذكر بايرن ميونيخ األملاني أن مدافعه الدولي،
هولغر بادشتوبر ،قد يغيب عن املالعب
لعشرة أشهر بعد خضوعه لجراحة لعالج
اصابة خطيرة في الركبة للمرة الثانية في
ستة أشهر.
وأصيب الالعب البالغ  24عامًا بقطع في
الرباط الصليبي في ركبته اليمنى االسبوع
املاضي خالل تعافيه من اصابة مماثلة في
نفس الركبة.
وكان بادشتوبر غاب عن أكثر من نصف
هذا املوسم بعد أن عانى من االصابة األولى
في كانون األول املاضي.
وتعني االنتكاسة االخيرة ان الالعب
سيسابق الزمن للتعافي في الوقت املناسب
قبل انطالق كأس العالم  2014في البرازيل
حيث تبدو املانيا في طريقها للتأهل الى
النهائيات.
وقال النادي البافاري في بيان« :خضع هولغر
بادشتوبر لجراحة يوم االثنني (في الواليات
املتحدة) ويتوقع االطباء ان يغيب ملدة قد
تصل الى عشرة أشهر .مسيرته االحترافية
ليست في خطر».

 4العبني جدد في تشكيلة هولندا
وجه لويس فان غال ،مدرب منتخب هولندا،
الدعوة الربعة وجوه جديدة الى التشكيلة
واستدعى مجددًا مدافع افرتون االنكليزي
جون هيتينغا استعدادًا ملباراتني وديتني ضد
اندونيسيا والصني.
واستدعى فان غال للمرة االولى ميكويل
نيلوم وليرين دوارتي وينس تورنسترا
وريكي فان فولفسفينكل.

روما والتسيو في الفاتيكان
إلتقى البابا فرنسيس ،أمس ،في الفاتيكان،
وفدين من فريقي روما والتسيو قبل اربعة
ايام من مواجهتهما في نهائي كأس ايطاليا
لكرة القدم.
وكان قائد روما ،فرانشيسكو توتي،
واالرجنتيني غونزالو ليديسما ،قائد التسيو،
في الصف االمامي.
ومنح كل من الفريقني قميصًا للبابا
يحمل الرقم  1مع اسمه «بابا
فرانشيسكو».
ويلتقي الجاران اللدودان الول مرة في
نهائي الكأس االحد املقبل في روما ،في
مباراة تراقبها االجهزة االمنية في العاصمة
االيطالية عن كثب تخوفًا من حصول صدام
بني جمهوري الطرفني نظرًا للعداوة التاريخية
بينهما.

