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أصداء عالمية

الدوري األميركي للمحترفين

ريدناب لن ّ
يدرب تشلسي

ّ
فك هيوسنت روكتس ارتباطه بمدربه
ريك أدملان (الصورة) ،بحسب ما
أعلن األول في بيان له .وقال املدير
العام لروكتس داريل ًموري إن قرار
االنفصال كان «متبادال».

أعلنت إدارة دوري الرابطة
الوطنية األميركية اختيار دوايت
هاورد نجم أورالندو ماجيك أفضل
مدافع في البطولة للعام الثالث
على التوالي.

ّ
«بالي أوف» :شيكاغو وميامي يتقدمان بانتصارين

¶ التشكيلتان املحتملتان:
ـ� �ـ ب��رش �ل��ون��ة :خ��وس �ي��ه ب �ي �ن �ت��و ،داني
أل� �ف� �ي ��ش ،ج � �ي� ��رارد ب �ي �ك �ي��ه ،كارليس
بويول ،أدريانو ،سيرجيو بوسكتس،
اندريس إينييستا ،شافي هرنانديز،
ب� � ��درو رودري � �غ � �ي� ��ز ،ل �ي��ون �ي��ل ميسي،
دافيد فيا.
ـ�ـ ري��ال م��دري��د :إيكر كاسياس ،ألفارو
أرب�ي�ل��وا ،سيرجيو رام ��وس ،ريكاردو
ك��ارف��ال �ي��و ،م��ارس �ي �ل��و ،ب �ي �ب��ي ،سامي
خ �ض �ي��رة ،ش ��اب ��ي أل ��ون �س ��و ،مسعود
أوزي��ل ،أنخيل دي ماريا ،كريستيانو
رونالدو.

يتقدم
إنتر ّ
على روما
في ذهاب الكأس
فشل مانشستر يونايتد
في اقتناص ثالث نقاط
ّ
يوسع من خاللها الفارق مع
مطارده أرسنال الى  9نقاط
بنقطة واحدة
فاكتفى
ّ
بسقوطه في فخ التعادل
أمام مضيفه نيوكاسل ،0-0
في ختام مباريات املرحلة
الـ  33من الدوري االنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
وفي ايطاليا ،حقق انتر
ميالنو نتيجة جيدة بتغلبه
على مضيفه روما  ،0-1سجله
الصربي ديان ستانكوفيتش
( ،)45في ذهاب الدور نصف
النهائي من مسابقة الكأس.

واصل كل من شيكاغو بولز وميامي
ه �ي��ت ن �ت��ائ �ج �ه �م��ا ال ��رائ� �ع ��ة وحققا
فوزهما الثاني على التوالي ضمن
الدور االول من «بالي اوف» الدوري
االم�ي��رك��ي الشمالي للمحترفني في
ك��رة السلة ،اذ تخطى االول إنديانا
ب��اي�س��رز  90-96وال�ث��ان��ي فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز .73-94
وش� �ه ��دت امل � �ب� ��اراة األول� � ��ى منافسة
ضارية انتهت في اللحظات االخيرة
ب� �ف ��وز ص ��اح ��ب االرض ،ال � ��ذي بات
ب� �ح ��اج � ٍ�ة إل � ��ى ال � �ف ��وز ف ��ي مباراتني
م��ن أص��ل خ�م��س ل�ل�ت��أه��ل ال��ى الدور
ال� �ث ��ان ��ي .وت � �ف� ��وق الع� �ب ��و ب ��ول ��ز في
امل�ت��اب�ع��ات ع�ل��ى ض�ي��وف�ه��م ()33-57
لكن معدل تسجيلهم كان منخفضًا
( %38وخسارة  22كرة).
وم� � � ��رة ج � ��دي � ��دة ،ك� � ��ان دي � ��ري � ��ك روز
ال �ع�لام��ة امل �م �ي��زة ف ��ي ص �ف��وف بولز
ال��ذي احتل ص��دارة ال��دوري املنتظم،
فسجل  36نقطة بينها  8ن�ق��اط في
آخ��ر  4دق��ائ��ق ،وأض ��اف  8متابعات
و 6تمريرات حاسمة.
ّ
وق � � ��دم ك� ��ارل� ��وس ب � ��وزر أداء جيدًا،

مضيفًا  17نقطة و 16متابعة بعد
بدايته البطيئة ف��ي امل �ب��اراة االولى،
ف�ي�م��ا ل ��م ي�س�ج��ل ال �ف��رن �س��ي يواكيم
نواه سوى اربع نقاط.
وق � � ��ال روز ع� �ق ��ب ن� �ه ��اي ��ة املباراة:
«ال �ف ��وز دائ �م��ًا ي �ك��ون أم � �رًا ج �ي �دًا في
هذه البطولة ،لقد حققنا الفوز بعد
ع �ن��اء ك �ب �ي��ر ون� �ح ��اول ال �ل �ع��ب بقوة
أكبر وخصوصًا في الشق الدفاعي
حتى نسيطر على املباراة أكثر حتى
ال نضطر إل��ى اللعب كاملجانني في
نهاية املباراة».
ول��دى ال�خ��اس��ر ،ك��ان دان��ي غراينجر
أفضل مسجل مع  19نقطة ،وأضاف
البديل آي جاي برايس  13نقطة.
وق��اد ليبرون جيمس فريقه ميامي
ه �ي ��ت ال � ��ى ال � �ف� ��وز ع �ل ��ى فيالدلفيا

عدد نقاط جيمس
عادل عدد نقاط
العبي بايسرز
األساسيين!

سفنتي سيكسرز  73-94بتسجيله
 29نقطة .وخ�لاف��ًا ل�ل�م�ب��اراة األولى،
سيطر ه�ي��ت ع�ل��ى سيكسرز وحقق
تقدمًا كبيرًا ف��ي ال�ش��وط االول (-49
 )31حافظ عليه حتى نهاية املباراة.
والالفت ان عدد نقاط جيمس وحده
ف��ي امل �ب��اراة ع��ادل ع��دد ن�ق��اط جميع
الع�ب��ي ب��اي�س��رز االس��اس �ي�ين ،بينما
اص� ��اب ك��ري��س ب ��وش ث��ان��ي ثنائية
مزدوجة على التوالي بتسجيله 21
نقطة و 11متابعة ل�ه�ي��ت ،وأضاف
ال�ن�ج��م دواي ��ن واي ��د  14ن�ق�ط��ة .وقال
ب��وش بعد ال�ف��وز« :أعتقد ان��ه أفضل
اداء دفاعي لنا هذا املوسم».
وي �ح �ت��اج ه�ي��ت ال ��ى ف��وزي��ن ليحقق
اول نصر له في سلسلة من «البالي
أوف» منذ اح��رازه لقب ال��دوري عام
 2006في مواجهة داالس مافريكس.
وهذا برنامج مباريات اليوم :بوسطن
سلتيكس  -نيويورك نيكس (يتقدم
ب��وس�ط��ن  ،)0-1أورالن� � ��دو م��اج�ي��ك -
ّ
أتالنتا هوكس (يتقدم أتالنتا ،)0-1
داالس مافريكس  -بورتالند ترايل
ّ
باليزرز (يتقدم داالس .)0-1

كرة المضرب

اإلصابة تجبر موراي على االنسحاب من برشلونة
ل� ��م ت �ك ��ن ط ��ري ��ق ال �ف ��رن �س ��ي ريشار
غ��اس �ك �ي��ه ،امل �ص �ن��ف ت��اس �ع��ًا ،سهلة
ل� �ب� �ل ��وغ ال� � � � ��دور ال � �ث� ��ان� ��ي م � ��ن دورة
ب��رش �ل��ون��ة ال ��دول� �ي ��ة ل� �ك ��رة املضرب
البالغة جوائزها  1،995مليون يورو
ب �ف ��وزه ال �ص �ع��ب ع �ل��ى االرجنتيني
خ � ��وان اي �غ �ن��اس �ي��و ت �ش �ي�لا  6-2و-7
 6و .4-6وب�ل��غ اإلس �ب��ان��ي نيكوالس
املاغرو املصنف ثامنًا ال��دور الثالث
بفوزه على مواطنه بابلو اندوخار
 5-7و .6-7ولحق به مواطنه دانيال
خ �ي �م �ي �ن��و ب � �ف � ��وزه ع� �ل ��ى االيطالي
بوتيتو ستاراتشي  6-4و 1-6و0-2
ث��م ب��االن�س�ح��اب ،وه��و ض��رب موعدًا
م��ع م��واط�ن��ه راف��اي��ل ن� ��ادال املصنف
اول وال��ذي تأهل مباشرة الى الدور
الثاني.
وع �ل��ى ه��ام��ش م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي دورة
ب ��رش �ل ��ون ��ة ق � ��ال نّن � � ��ادال ف� ��ي مؤتمر
صحافي إنه يتعي عليه االستمرار
ف ��ي ت �ط��وي��ر م �س �ت��واه ب �ع��دم��ا أحرز
لقبه السابع على التوالي في دورة
مونتي كارلو.
وان�س�ح��ب ال�ب��ري�ط��ان��ي أن ��دي موراي
الثاني بسبب اصابة في مرفقه.
وف� ��ي ال � � ��دور االول ،ف� ��از االسباني
اآلخ��ر خ��وان ك��ارل��وس ف�ي��ري��رو على

دورة شتوتغارت

غاسكيه في مباراته وتشيال (رويترز)
البلجيكي كزافييه ماليس  4-6و،2-6
واالرجنتيني كارلوس بيلروك على
الفنلندي ي��ارك��و نيمينن  4-6و6-4
و ،2-6واالملاني سايمون غرول على
االميركي روب��رت كندريك  4-6و،4-6
والكرواتي إفان دوديغ على الفرنسي
ف��ان�س��ان م�ي��و  2-6و ،3-6والياباني
ك � ��اي ن �ي �ش �ي �ك��وري ع �ل��ى االسباني
بيري ريبا  2-6ثم باالنسحاب.

ب� �ل� �غ ��ت االوس � � �ت � ��رال � � �ي � ��ة سامانتا
س�ت��وس��ور ،املصنفة خ��ام�س��ة ،الدور
الثاني من دورة شتوتغارت االملانية
الدولية ،البالغة جوائزها  721ألف
يورو واملقامة على ارض صلصالية،
ب � �ف ��وزه ��ا ع� �ل ��ى االس� �ب ��ان� �ي ��ة ماريا
خوسيه مارتينيز سانشيز  5-7و.1-6
واحتاجت ستوسور ( 26عامًا) الى
 80دقيقة لتحقيق الفوز ،وستلتقي
السلوفاكية دانييال هانتوشوفا في
ال��دور املقبل بعد ف��وز االخ�ي��رة على
ال��روم��ان�ي��ة أل�ك�س�ن��درا دول�غ�ي��رو 5-7
و.3-6
وك� � ��ان ل �ق ��ب ال �ن �س �خ��ة االخ � �ي� ��رة من
نصيب البلجيكية املعتزلة جوستني
هينان بتغلبها على ستوسور 4-6
و 6-2و 1-6في املباراة النهائية.
وب� �ل� �غ ��ت ال � � � ��دور ال � �ث ��ان ��ي االملانية
ي � ��ول � � �ي � ��ا ج� � � � � � ��ورج ب � � �ف� � ��وزه� � ��ا على
ال �ه��ول �ن��دي��ة م �ي �ك��اي �ي�لا كرايتشيك
 3-6و ،1-6وال �س �ل��وف��اك �ي��ة سوزانا
ك��وت �س��وف��ا ب �ف��وزه��ا ع �ل��ى الروسية
آن ��ا ت �ش��اك �ف �ي �ت��ادزه  6-1و 5-7و4-4
ث��م ب��االن �س �ح��اب ،واالمل��ان �ي��ة سابني
ليزيسكي بفوزها على السلوفاكية
دومينيكا سيبولكوفا  5-7و.6-7

نفى مدرب توتنهام هوتسبر اإلنكليزي
هاري ريدناب أن يكون قد أجرى أي
اتصال مع تشلسي ،وأعرب عن سعادته
بالبقاء مع سبرز حتى نهاية عقده،
بحسب ما قال لصحيفة «دايلي ميرور»
اإلنكليزية.
وذكرت الصحف اإلنكليزية
في األيام املاضية أن ريدناب
ضمن أولويات مالك تشلسي
الروسي رومان أبراموفيتش
ً
للحلول بدال من اإليطالي
كارلو أنشيلوتي ،الذي عجز
مرة ثانية عن إيصال الفريق إلى لقب
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال ريدناب املرشح أيضًا لخالفة
اإليطالي فابيو كابيللو في تدريب املنتخب
اإلنكليزي« :ليست سوى شائعات
وادعاءات .لم أتكلم مع أي شخص في
تشلسي .لم يأت أحد لرؤيتي وقال لي إن
النادي مهتم بي .لدي عمل هنا وأعشق
عملي مع توتنهام».

شايفر ّ
يفك ارتباطه بكولن آخر املوسم
أكد مدرب كولن األملاني فرانك شايفر
أنه سيترك منصبه في نهاية املوسم
الحالي بعد ستة أشهر فقط من إشرافه
على الفريق .وقال شايفر ( 47عامًا) في
بيان« :بعد الكثير من التفكير ،قررت عدم
مواصلة هذه املهمة».
ّ
ً
وكان شايفر قد حل بدال من الكرواتي
زفونيمير سولدو في تشرين األول
املاضي.
من جهته ،تعاقد هوفنهايم مع
مدرب سانت باولي الحالي هولغر
ً
ابتداء
ستانيسالفسكي لإلشراف عليه
من املوسم املقبل وحتى .2014
وكان سانت باولي قد كشف األسبوع
املاضي أن مدربه البالغ من العمر  41عامًا
سيترك الفريق في نهاية املوسم بعدما
أمضى  18عامًا في صفوفه العبًا ومدربًا.
ً
وسيحل ستانيسالفسكي بدال من ماركو
بيتزايولي الذي سيترك هوفنهايم في
نهاية املوسم بعدما تسلم اإلشراف عليه
في كانون الثاني املاضي.

ديوف معجب بالقذافي!
يخف الالعب السنغالي الحجي ديوف
لم
ِ
مناصرته للزعيم الليبي معمر القذافي
وتقديره لشخصيته؛ إذ قال العب رينجرز
االسكوتلندي ملوقع «كوفت أوفسايد»:
«القذافي رجل لطاملا احترمته .إنني أقول
الحقيقة .أعرفه وأعرف نجله سيف .إنهما
صديقاي» ،وأضاف الالعب الذي ملع نجمه
في مونديال  2002في كوريا الجنوبية
واليابان« :حقيقة ،ال أعلم جيدًا ما يحدث
في ليبيا ،لكن هذا سيكون قاسيًا على
القذافي وعائلته».

النحل يوقف مباراة في إيطاليا
ً
كل شيء كان جميال في لومبارديا
ظهر األحد املاضي خالل مباراة بني
فريقي بافيا وجوبيو في الدرجة الثالثة
اإليطالية ،غير أن سربًا كبيرًا من النحل
أفسد املباراة عندما اجتاح امللعب،
فهرول الالعبون والحكام إلى غرف
تبديل املالبس ،فيما خرج الجمهور من
امللعب ،وذلك ملدة  15دقيقة لتعود املباراة
وتستأنف وتنتهي بالتعادل .1-1

