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• مالعب أوروبا •

أصداء عالمية

«يويفا» يفاجئ العبي اتلتيكو بفحص للمنشطات

ي
ال � ��ذي ُي� �ع � ّ�د ،م�ن�ط�ق�ي��ًا ،االم � ��ل األخ �ي��ر
ل��ه (س�ي�ك��ون ف��ي ال �ـ  31م��ن ع �م��ره في
مونديال روسيا عام .)2018
على أي األحوال ،فإن مالعب البرازيل
ُ
بعد أيام ستظهر الحقيقة .بالتأكيد
َ
سيكون ميسي أكثر املتابعني في هذا
املونديال .وبالتأكيد أيضًا ،ومن دون
م �ب��ال�غ��ة ،أن ه ��ذا امل��ون��دي��ال س�ي�ك��ون
محطة فاصلة في مسيرة «ليو» :فإما
أن يربح التحدي ،او يخسر كل شيء.
كل شيء تمامًا من بوينوس أيريس
إلى برشلونة.

أجرى االتحاد األوروبي لكرة القدم «يويفا» ،على
نحو مفاجئ ،اختبارًا للمنشطات لنحو عشرة من
العبي أتلتيكو مدريد في مقر النادي اإلسباني.
وتم اختيار الالعبني عشوائيًا قبل ثالثة أي��ام من
مواجهتهم الجار الغريم ريال مدريد
ف��ي ن�ه��ائ��ي دوري أب �ط��ال أوروب ��ا في
العاصمة البرتغالية لشبونة.
وع � � � � �ق � � � � ��ب ان � � � � �ت � � � � �ه� � � � ��اء ت� � � ��دري � � � �ب� � � ��ات
«ال��روخ �ي �ب�ل�ان �ك��وس» ،زار ف��ري��ق من
«ي��وي �ف��ا» م�ع�ق��ل أت�ل�ت�ي�ك��و ف��ي مدينة
ماخاداوندا الرياضية إلخضاع عدد
من الالعبني الختبار املنشطات ،علمًا

ُ
خضع فيها «يويفا»
بأنها امل��رة الخامسة
التي ي ِ
ً
العبي الفريق َّ
املتوج بطال للدوري االسباني لهذا
االختبار في األشهر األخيرة.
من جهة أخرىّ ،
توجه نجم اتلتيكو ،دييغو كوستا،
ّ
برفقة املعد البدني املختص بتعافي
العبي الفريق ،أوسكار بيتياس ،إلى
ال �ع��اص �م��ة ال �ص��رب �ي��ة ب �ل �غ��راد لتلقي
ع �ل�اج ت�ك�م�ي�ل��ي ،ف ��ي م �ح��اول��ة أخ �ي��رة
لتسريع وت �ي��رة تعافيه م��ن اإلص��اب��ة
ال�ت��ي ت�ع��رض لها ف��ي الفخذ اليمنى،
لكي يتمكن من اللحاق بنهائي دوري
األبطال.

ميامي هيت يعادل إنديانا بايسرز  1ـ 1
سجل ليبرون
جيمس  22نقطة
ودواين وايد
 23نقطة

واي��د ،وخصوصًا في الربع األخير
م ��ن امل � �ب� ��اراة ،ح �ي��ث س �ج�لا ف �ي��ه 12
و 11نقطة تواليًا ليقودا فريقهما
ال ��ى ال �ف��وز ب �ف��ارق أرب� ��ع ن �ق��اط -87
 .83وس �ج��ل ج�ي�م��س  22ن�ق�ط��ة مع
 7متابعات و 6ت�م��ري��رات حاسمة،
ودواي � � � � ��ن واي � � ��د  23ن� �ق� �ط ��ة .وك � ��ان
الن ��س س�ت�ي�ف�ن�س��ن أب� ��رز امل�س�ج�ل�ين
ف ��ي ص �ف ��وف إن ��دي ��ان ��ا ب��رص �ي��د 25
نقطة م��ع  6متابعات و 7تمريرات
ح� ��اس � �م� ��ة ،وأض � � � � ��اف زم � �ي � �ل ��ه ب ��ول
جورج  14نقطة مع  5متابعات و6
تمريرات حاسمة.
وت �ح��دث واي ��د ع��ن االن �س �ج��ام بينه
وب �ي��ن ج �ي �م��س ف� ��ي ه � ��ذه امل � �ب� ��اراة،
ً
ق��ائ�لا« :م��ا ك��ان علينا ت �ص��وره في
ه � ��ذه امل� � �ب � ��اراة ه� ��و وج� � ��ود الع �ب�ين
ق��ادري��ن على ال�لاع��ب بديناميكية،
ل �ق ��د ح �ق �ق �ن��ا امل� �ط� �ل ��وب ب��ال �ط��ري �ق��ة
الصحيحة».
من جهته ،ق��ال جيمس« :ل��ن نرتاح
قبل أن نحسم سلسلة مواجهاتنا
مع إنديانا برغم أننا لعبنا مباراة
رائ � �ع ��ة ،ل �ك �ن �ن��ي أش �ع ��ر ب ��أن ��ه ي�ج��ب
علينا م�ع��ال�ج��ة ب�ع��ض األم ��ور قبل
املباريات املقبلة».
ويلعب اليوم سان أنطونيو سبرز
مع أوكالهوما سيتي ثاندر.
ً
وايد مسجال احدى سالته
(أندي ليونس ــ أ ف ب)

الفورموال 1

سيطرة هاميلتون أمام اختبار المنعطفات الضيّقة في موناكو
ي� �ش� �ك ��ل س� � �ب � ��اق ج � ��ائ � ��زة م ��ون ��اك ��و
الكبرى ،وهو املرحلة السادسة من
بطولة العالم للفورموال  ،1اختبارًا
ح�ق�ي�ق�ي��ًا ل �ق��درة ال�ب��ري�ط��ان��ي ل��وي��س
ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون ،س� ��ائ� ��ق «م ��رس� �ي ��دس
ج��ي ب� ��ي» ،ع �ل��ى م��واص �ل��ة هيمنته
وت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � � � ��وزه ال � �خ� ��ام� ��س ه� ��ذا
امل � ��وس � ��م ،ن � �ظ � �رًا ل� �خ� �ص ��ائ ��ص ه ��ذه
الحلبة.
واح�ت�ك��ر ه��ام�ي�ل�ت��ون م��ع زم�ي�ل��ه في
ال� �ف ��ري ��ق االمل � ��ان � ��ي ن �ي �ك��و روزب � � ��رغ
الجوالت الخمس االولى ،حيث ّ
توج
ال �ب��ري �ط��ان��ي ف��ي س �ب��اق��ات م��ال�ي��زي��ا
وال �ب �ح��ري��ن وال �ص�ي�ن وك��ات��ال��ون �ي��ا،
واالمل ��ان ��ي ف��ي ال �س �ب��اق االف�ت�ت��اح��ي
في اوستراليا ،ما جعل مرسيدس
�ارق ش ��اس ��ع ع ��ن ب��اق��ي
ي �ب �ت �ع��د ب � �ف� � ٍ
الفرق.
ويؤكد الفريق االملاني ّ
تفوقه التام
في بداية هذا املوسم بسبب ّ
تقدمه

ع �ل��ى م �ن��اف �س �ي��ه ف ��ي ال� �ت� �ح � ّ�ول ال��ى
محرك االسطوانات الست سعة 1,6
ليتر م��ع ش��اح��ن ه��وائ��ي «ت��ورب��و»،
فحقق الثنائية الرابعة حتى اآلن.
ويتصدر مرسيدس ترتيب بطولة
ال� �ع ��ال ��م ل �ل �ص��ان �ع�ي�ن ب ��رص �ي ��د 197
�ارق ش��اس��ع ع��ن «ري ��د ُب��ل
ن�ق�ط��ة ،ب �ف� ٍ
ري �ن��و» ب�ط��ل امل��وس��م امل��اض��ي ال��ذي
يملك  84نقطة ،ويأتي فيراري ثالثًا
وله  66نقطة.
وت�م�ت��از حلبة م��ون��اك��و ب�ع��دم ق��درة
ال� �س ��ائ� �ق�ي�ن ك� �ث� �ي� �رًا ع� �ل ��ى ال� �ت� �ج ��اوز
ب �س �ب��ب امل �ن �ع �ط �ف ��ات ال� �ض� �ي� �ق ��ة ،إذ
غالبًا ما يحقق الفوز السائق الذي
ينطلق من املركز االول في ح��ال لم
تتعرض سيارته ألي حادث.
وك��ان��ت ن�ت��ائ��ج ه��ام�ي�ل�ت��ون م�م�ت��ازة
ح� �ت ��ى اآلن ف� ��ي ال � �ت � �ج� ��ارب ال� �ح ��رة
والرسمية ،إذ إنه انطلق من املركز
االول ف��ي أرب�ع��ة س�ب��اق��ات م��ن أص��ل

خ�م�س��ة م�ن��ذ ان �ط�ل�اق امل��وس��م ،وف��ي
ّ
سجله  35انطالقًا من املركز االول.
ُ
وف�ش��ل ف��ري��ق ري��د ب��ل ب�ط��ل امل��واس��م
امل��اض�ي��ة م��ع االمل��ان��ي سيباستيان
ف �ي �ت �ي��ل ف� ��ي ال� �ل� �ح ��اق ب �م��رس �ي��دس،
ح �ي��ث أك ��د م��ال��ك ال �ف��ري��ق دي�ت��ري��ش
م��ات �ي �ش �ي �ت��ز ق� �ب ��ل أي � � � ��ام« :ل� � ��م ي �ع��د
ف � � � ��ي م � � � �ق� � � ��دورن� � � ��ا ع � � �ل� � ��ى االرج� � � � � ��ح
ت �ع ��وي ��ض ال � �ف� ��ارق ال� � ��ذي ي�ف�ص�ل�ن��ا

حقق هاميلتون
الفوز في السباقات
األربعة األخيرة

أعلن االتحاد األملاني غياب قائد املنتخب
فيليب الم وحارس املرمى مانويل نوير عن
املعسكر االول ملنتخب بالدهما استعدادًا
لكأس العالم لكرة القدم  2014بسبب
اإلصابة .وأصيب الم بكاحله ونوير بكتفه
اليمنى مع بايرن ميونيخ في نهائي كأس
املانيا ضد بوروسيا دورتموند ( )0-2السبت
املاضي ،فاستبدل األول في الشوط االول،
وأنهى الثاني املباراة برغم أمله .وشرح ينس
غريتنر املتحدث باسم االتحاد أن القرار اتخذ
«بالتوافق مع الجهاز الطبي وبعد نصائح
الطبيب» .وأكد الم في مقابلة مع صحيفة
«بيلد» أنه سيكون بلياقة كاملة في املونديال.

ريبيري يخوض آخر مونديال له

الدوري األميركي للمحترفين
ع��ادل ميامي هيت بطل املوسمني
امل ��اض� �ي�ي�ن ال �ن �ت �ي �ج��ة م� ��ع إن ��دي ��ان ��ا
ب ��اي� �س ��رز  1-1ب� �ع ��د ت �غ �ل �ب��ه ع�ل�ي��ه
ف� ��ي امل� � �ب � ��اراة ال� �ث ��ان� �ي ��ة  83-87ف��ي
ال��دور النهائي للمنطقة الشرقية،
ضمن ال ��دوري األم�ي��رك��ي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
ويتأهل إل��ى نهائي ال��دوري الفائز
ف � ��ي أرب � � � ��ع م � ��واج� � �ه � ��ات م � ��ن أص� ��ل
سبع .وك��ان إنديانا قد تغلب على
ميامي في امل�ب��اراة األول��ى .96-107
والتقى الفريقان في الدور النهائي
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق �ي��ة ال �ع��ام امل��اض��ي
أي�ض��ًا ،وك��ان��ت الغلبة مل�ي��ام��ي ،لكن
ب�ع��د  7م �ب��اري��ات  .3-4وال �ف��ائ��ز من
مواجهة بايسرز وميامي سيالقي
ف ��ي ال � ��دور ال �ن �ه��ائ��ي ب �ط��ل امل�ن�ط�ق��ة
ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ،امل� �ن� �ح� �ص ��ر ب� �ي��ن س� ��ان
انطونيو سبرز ،وصيف بطل العام
املاضي وأوكالهوما سيتي ثاندر،
حيث ّ
يتقدم سان انطونيو .0-1
وب ��دأ م�ي� ّ�ام��ي امل �ب��اراة ب�ق��وة ساعيًا
ال� ��ى ت �ج��ن��ب ت �ل �ق��ي خ� �س ��ارة ث��ان�ي��ة
ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ل �ل �م��رة األول� � ��ى منذ
ال � ��دور األول ل �ل �ـ «ب�ل��اي أوف» ع��ام
 ،2010ف �ت �ق� ّ�دم ب�س��رع��ة  2-12منها
 6ن �ق��اط ل�ن�ج�م��ه ل �ي �ب��رون ج�ي�م��س.
وت� ��أل� ��ق ج �ي �م��س وزم� �ي� �ل ��ه دواي � ��ت

الم ونوير لم يلتحقا باملنتخب

ع��ن م��رس�ي��دس ،إذ ح�ت��ى ل��و حققنا
انتصارات ،فسيحصد اآلخرون في
الوقت عينه الكثير من النقاط التي
ستمنعنا من اللحاق بهم».
ورأى م��ات �ي �ش �ي �ت��ز أن ف ��ري� �ق ��ه «ل ��م
يستعد ج�ي�دًا للموسم مثلما فعل
فريق مرسيدس» ،وأضاف« :ال بد أن
ً
اعترف بأنهم أنجزوا عمال ممتازًا»،
واضعًا في الوقت عينه مدير الفريق
ك��ري�س�ت�ي��ان ه��ورن��ر وامل��دي��ر التقني
ادري� ��ان ن�ي��وي أم ��ام مسؤولياتهما
«ك ��ل س �ي��ارة ق��اب�ل��ة دائ �م��ًا للتطوير
والتحسن ،وعلينا أن نكون قادرين
على الفوز من جديد».
وت � �ق� ��ام ال � �ت � �ج� ��ارب ال � �ح� ��رة األول� � ��ى
ل� �ل� �س� �ب ��اق ال� � �ي � ��وم ال � �س� ��اع� ��ة 11,00
صباحًا بتوقيت ب�ي��روت ،والثانية
الساعة  ،15,00والتجارب الرسمية
ال � �س � �ب ��ت ال � �س� ��اع� ��ة  15,00أي � �ض ��ًا،
والسباق األحد في التوقيت عينه.

فاجأ مهاجم بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك
ريبيري متابعي كرة القدم بتصريحه أن
مونديال  2014سيكون األخير له ،بحسب
ما صرح به إلذاعة «أر تي أل» .وقال ريبيري:
«ستكون آخر مشاركة لي بكأس العالم.
بكل بساطة يجب أن نذهب الى البرازيل
لتحقيق نتائج جيدة ومحاولة الفوز بكأس
العالم» .وإذا كان ريبيري ( 31عامًا) ال ينوي
املشاركة في كأس العالم املقبلة في روسيا،
حيث سيكون عمره  35عامًا ،فإنه سيكون
جاهزًا للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا
املقررة في فرنسا عام  ،2016طاملا لم يعلن
اعتزاله اللعب دوليًا.

الشرطة البرازيلية تعلن اإلضراب!
نشرت السلطات البرازيلية نحو  20ألف
شرطي وعسكري لضمان األمن في
مدينة ريو دي جانيرو ،إحدى املدن التي
ستستضيف كأس العالم في البرازيل،
بحسب ما أفادت مصادر رسمية .وتبدأ
السلطات في اعتماد هذه الخطة األمنية
اعتبارًا من يوم الجمعة املقبل حتى  31تموز
املقبل .وأوضح مفوض الشرطة اندرسون
بيشارا بأن هناك أربع خطط طوارئ في
حالة التظاهرات واإلضرابات والتهديدات
الكيميائية والبيولوجية والنووية والحوادث
ً
والحاجة إلى اإلخالء ،فضال عن الطوارئ
الطبية بملعب «ماراكانا» املونديالي.
في املقابل ،دعا رجال الشرطة في  14والية
في البرازيل ،بينها  6تستضيف النهائيات
إلى إضراب ملدة  24ساعة للمطالبة بتحسني
الرواتب .ومن بني الواليات الـ (14من أصل
 27في البرازيل) التي اعلنت االضراب هناك
ريو دي جانيرو وساو باولو وميناس
جيرايس وباهيا وبرنامبوك وامازوناس،
وجميعها تستضيف العديد من املباريات.

انريكه يعد بإعادة «البرسا»
إلى سابق عهده
يحدو مدرب برشلونة الجديد لويس انريكه
األمل بالعودة بالنادي الكاتالوني الى
سابق عهده ،بعد موسم لم يحصل فيه
على أي لقب .وقال انريكه« :هذا يوم مليء
باألمل وخاص جدًا ،نبدأ فيه بناء فريق
جديد يستطيع الحصول على كل النتائج
املطلوبة» .ويعود انريكه الى النادي الذي دافع
عن ألوانه من عام  1996الى  ،2004ولديه
النية في إجراء تغييرات جدية في الفريق،
لوضعه على طريق النجاح .وأضاف« :أتوقع
ً
ً
أداء جذابًا وفعاال جدًا ،ولهذا أنا موجود هنا.
أشعر بأنني قادر ،وأعتقد بأنني أستطيع
إعطاء أشياء إيجابية لالعبني وللنادي ،وهذا
هو التحدي امامي».

