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أصداء عالمية

سوق االنتقاالت

زيدان لتدريب ريال مدريد والخليفي يرفض رونالدو وميسي
ذك��رت صحيفة «ذا ص��ن» اإلنكليزية
أن ن ��ادي ل �ي �ف��رب��ول ،م�ت�ص��در ترتيب
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم،
ف��ي ص��دد تمديد عقد ق��ائ��ده ستيفن
جيرارد ،عامني إضافيني حتى صيف
 .2016وسيحصل ج �ي��رارد بموجب
ال�ع�ق��د ال �ج��دي��د ع�ل��ى م�ب�ل��غ  160أل��ف
يورو أسبوعيًا.
ّ
ويقدم كابنت الـ «ريدز» موسمًا مميزًا
م��ع ف��ري�ق��ه ،حيث ق��اده إل��ى ال�ف��وز في
ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��اري��ات ،آخ��ره��ا األح��د
أم ��ام وس��ت ه ��ام ،علمًا أن��ه س�ج��ل 12
هدفًا ف��ي  33م�ب��اراة م��ع ليفربول في
كافة بطوالت هذا املوسم.
وف��ي اس�ب��ان�ي��ا ،ذك��ر أن�ط��ون�ي��و سانز
امل� �س ��ؤول ال �س��اب��ق ف ��ي ق �س��م اإلع �ل�ام
ب� �ن ��ادي أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د ،ف ��ي م �ق��ال
ب� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ك� ��ون � �ف � �ي� ��دون � �س � �ي� ��ال»
اإلس� � �ب � ��ان� � �ي � ��ة ،أن م� � � � ��درب ت �ش �ل �س��ي
ال �ب��رت �غ��ال��ي ج ��وزي ��ه م��وري �ن �ي��و وع��د
ح� ��ارس ات�ل�ت�ي�ك��و ث�ي�ب��و ك ��ورت ��وا ب��أن
يكون الحارس األساسي في املوسم
املقبل على حساب الحارس التشيكي
بتر تشيك.
بدوره ،أكد رئيس نادي باريس سان

جيرمان القطري ناصر الخليفي انه ال
يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رون��ال��دو ،أو
نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل
ميسي ف��ي ال�ص�ي��ف امل�ق�ب��ل ،اس�ت�ن��ادًا
الى ما ذكرته تقارير عدة.
وق � � � ��ال ال� �خ� �ل� �ي� �ف ��ي ف � ��ي ت �ص ��ري �ح ��ات

نشرتها شبكة « ديفينس سنترال»
اإلس �ب��ان �ي��ة« :م ��ع اح �ت��رام��ي ال�ش��دي��د
للجميع ،باريس سان جيرمان ليس
ف� ��ي ح ��اج ��ة إل � ��ى خ� ��دم� ��ات رون� ��ال� ��دو
أو م � �ي � �س� ��ي ،ف� �ن� �ح ��ن ل� ��دي � �ن� ��ا ف ��ري ��ق
ي �م �ل��ك أف� �ض ��ل ال�ل�اع� �ب�ي�ن ف� ��ي ج�م�ي��ع
امل� � ��راك� � ��ز» .وأض � � � ��اف« :ن� �ج ��م ال �ف��ري��ق

سيحصل جيرارد على  160ألف يورو أسبوعيًا (كارل كورت ــ أ ف ب)

ال �س��وي��دي زالت� ��ان إب��راه�ي�م��وف�ي�ت��ش،
يغنينا ع��ن أي م�ه��اج��م ،إض��اف��ة إل��ى
االوروغ ��وي ��ان ��ي إدي �ن �س��ون ك��اف��ان��ي،
وإي��زي �ك �ي��ال الف �ي �ت��زي ،ول��دي �ن��ا أي�ض��ًا
أفضل مدافع في العالم تياغو سيلفا،
نحن ال نحتاج إلى صفقات من هذه
النوعية».
كذلك ،كشفت مجلة «فرانس فوتبول»
ال �ف��رن �س �ي��ة أن ال �ف��رن �س��ي زي� ��ن ال��دي��ن
زي � � ��دان م �س��اع��د م � ��درب ري � ��ال م��دري��د
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،سيتولى
ت��دري��ب ال�ن��ادي امللكي ع��ام  2016بعد
انتهاء عقد أنشيلوتي ف��ي العاصمة
اإلسبانية .وق��د حصل «زي��زو» اخيرًا
ع�ل��ى ش �ه��ادة م� ��درب ،وي �ب��دو أن ري��ال
مدريد يخطط لتسليمه منصب املدرب
يخف زيدان رغبته
منذ فترة ،حيث لم
ِ
ف��ي أن يصبح م��درب��ًا رئ�ي�س�ي��ًا .وعمل
زيدان في أدوار عديدة في ريال مدريد
خ�ل��ال االع � � ��وام األخ � �ي� ��رة ،ك�م�س�ت�ش��ار
لرئيس النادي فلورينتينو بيريز ،ثم
أخ��ذ دور امل�س�ت�ش��ار ل�ل�م��درب السابق
البرتغالي جوزيه مورينيو ،واضطلع
ب ��دور م��ع ن��اش�ئ��ي ال �ن��ادي امل�ل�ك��ي في
املوسم املاضي.

الدوري األميركي للمحترفين

كيفن دورانت يمحو رقمًا لمايكل جوردان
محا نجم أوكالهوما
سيتي ثاندر كيفن دورانت
رقمًا قياسيًا لألسطورة
وقت
مايكل جوردان ،في ٍ
تلقى فيه سان أنطونيو
سبرز ضربة قوية تمثلت
بإصابة صانع ألعابه
الفرنسي طوني باركر

ّ
ع��ك��ر فينيكس ص�ن��ز ف��رح��ة اإلن�ج��از
الذي حققه النجم كيفن دورانت الذي
س �ق��ط وف��ري �ق��ه أوك�ل�اه ��وم ��ا س�ي�ت��ي
ثاندر  ،122-115في دوري كرة السلة
األميركي الشمالي للمحترفني.
وي�ت�م�ث��ل إن �ج��از دوران � ��ت ب �ت �ج��اوزه
ح��اج��ز ال� �ـ  25ن�ق�ط��ة ل �ل �م �ب��اراة ال� �ـ 41
ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ،م �ت �ف��وق��ًا ب��ذل��ك على
«أس � �ط� ��ورة» ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز م��اي�ك��ل
جوردان ( 40مباراة متتالية) .وأنهى
دورانت اللقاء وفي رصيده  38نقطة،
وأض��اف راس��ل وستبروك  33نقطة.
وتألق لدى املضيف بي جاي تاكر بـ
 22نقطة ،بينما أض��اف السلوفيني
غ��وران دارغيتش  26نقطة وجيرالد
غرين .24
وت ��أه ��ل ب ��ورت�ل�ان ��د ت ��راي ��ل ب�ل�اي ��زرز
إل � ��ى ال� � �ـ«ب �ل��اي أوف» ع� ��ن امل �ن �ط �ق��ة
الغربية بعد فوزه على نيو أورليانز
بيليكنز  ،94-100ليرتفع عدد الفرق
املتأهلة ال��ى األدوار اإلقصائية عن
ه��ذه املنطقة ال��ى خمسة .وت��أل��ق في

صفوف بورتالند كل من الماركوس
الديردج بـ  25نقطة وويسلي ماثيوز
ب �ـ  21ن�ق�ط��ة ودام� �ي ��ان ل �ي�ل�ارد ب �ـ 20
نقطة.
في املقابل ،مني ممفيس غريزليس
ال� � ��ذي ي �ق��ات ��ل م ��ن أج � ��ل ح �ج ��ز أح ��د
املقاعد ب��األدوار النهائية بخسارة
أم � ��ام س� ��ان أن �ط��ون �ي��و س� �ب ��رز (-92
 ،)112ال ��ذي ق ��اده ال�ث�ن��ائ��ي ك��اوه��ي
ل � � �ي � � �ن � ��رد واألرج � � �ن � � �ت � � �ي � � �ن� � ��ي م� ��ان� ��و
ج �ي �ن��وب �ي �ل��ي ل� �ل� �ع ��ودة س��ري �ع��ًا ال��ى
سكة االنتصارات .ونجح لينرد في
م �ع��ادل��ة أف �ض��ل م �ع��دل ف��ي مسيرته
ب �ت �س �ج �ي �ل ��ه  26ن � �ق � �ط� ��ة ،وأض � � ��اف
جينوبيلي  26نقطة أي�ض��ًا والع��ب
االرت �ك��از ت�ي��م دان�ك��ن  13ن�ق�ط��ة ،لكن
ف ��ري ��ق امل � � ��درب غ ��ري ��غ ب��وب��وف �ي �ت��ش
خسر جهود الفرنسي طوني باركر
ال � ��ذي اض �ط ��ر ال� ��ى ت� ��رك امل �ل �ع��ب ف��ي
الربع األول بسبب إصابة في ظهره.
أم��ا ممفيس فقد خسر للمرة ال�ـ 32
ف��ي  79م �ب��اراة ،رغ��م ج�ه��ود جيمس

جونسون وكونلي اللذين سجال 20
و 18نقطة تواليًا.
ك��ذل��ك ،ت��أل��ق ل�ي�ب��رون جيمس ليقود
ميامي هيت حامل اللقب الى الفوز
ع�ل��ى ضيفه ن �ي��وي��ورك نيكس -102
 ،91م��ا سمح ل��ه بالبقاء ف��ي ص��دارة
ترتيب املنطقة الشرقية بفارق مباراة
عن إنديانا بايسرز الذي سقط على
أرض��ه أم��ام أتالنتا هوكس .107-88
وأنهى جيمس اللقاء بتسجيله 38
نقطة ،بينما تألق جاي آر سميث من
ناحية الضيوف بتسجيله  32نقطة.
وف��ي املباريات األخ��رى ،تغلب لوس
أنجلس كليبرز على ل��وس أنجلس
الي�ك��رز  ،97-120وداالس مافريكس
على ساكرامنتو كينغز .91-93
وه � �ي� ��وس�ت��ن روك � � �ت � ��س ع � �ل� ��ى دن� �ف ��ر
ن��اغ �ت��س  125-130ب �ع��د ال �ت �م��دي��د،
وغ��ول��دن ستايت ووري��رز على يوتا
جاز .102-130
وت � �ق� ��ام ال � �ي� ��وم م � �ب� ��اراة واح � � ��دة ب�ين
أتالنتا هوكس وديترويت بيستونز.

الفورموال 1

سائقا مرسيدس هاميلتون ورايكونن (مروان نعماني ــ أ ف ب)
املستحيل اللحاق بهم في الجوالت
األول � ��ى م ��ن ال �ب �ط��ول��ة ،ش��اه��دن��ا في
ال�س��اب��ق (ع��ام  )2009كيف استطاع
ف��ري��ق «ب � � ��راون ج ��ي ب� ��ي» ال�س�ي�ط��رة

ع�ل��ى ال�س�ب��اق��ات األول ��ى م��ن امل��وس��م،
ث��م ع��ان��وا م�ش��اك��ل ك�ب�ي��رة ف��ي القسم
الثاني منه».
لكن ألونسو شدد على أن مرسيدس

انسحب الحارس الثالث في املنتخب
البلجيكي كوين كاستيلز من التشكيلة
املشاركة في مونديال البرازيل الصيف
املقبل (من  12حزيران الى  13تموز)
بسبب تعرضه لكسر في ساقه مع فريقه
هوفنهايم في الدوري األملاني لكرة القدم.
وأكد هوفنهايم أن كاستيلز سيخضع
لعملية جراحية في برلني ،ولن يتمكن من
معاودة نشاطه الكروي قبل أشهر عدة.
وكان كاستيلز قد خرج من امللعب على
حمالة في الدقيقة  73من املباراة التي
تعادل فيها هرتا برلني مع هوفنهايم
( )1-1وذلك اثر اصطدامه مع الكولومبي
ادريان راموس.

فالكاو قد يلحق باملونديال
ال يزال مهاجم موناكو الكولومبي راداميل
ً
فالكاو متفائال بقدرته على العودة سريعًا
للمشاركة مع منتخب بالده في مونديال
البرازيل ،الصيف املقبل ،والتعافي من
إصابته الخطيرة في
ركبته .وقال فالكاو« :أنا
اتعافى بسرعة .العالج
الفيزيائي يسير على
نحو جيد ،وسأعود الى
إسبانيا من أجل مواصلة
العالج .الركبة تجاوبت
على نحو جيد مع العالج ،ما سمح لي
بتسريع وتيرة العمل على التعافي».
وتعرض فالكاو في كانون الثاني املاضي
لتمزق في الرباط الصليبي خالل مباراة
موناكو مع فريق متواضع في مسابقة
كأس فرنسا ،وهو خضع في بورتو
لجراحة في ركبته اليسرى.

ماتيو الهوز حكما
لنهائي كأس إسبانيا
ّ
عينت لجنة الحكام في االتحاد اإلسباني
لكرة القدم الحكم ماتيو الهوز إلدارة
مباراة «كالسيكو» نهائي كأس إسبانيا
بني برشلونة وريال مدريد .وذكرت
صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الرياضية
املحلية أن االتحاد فضل اخيتار الهوز
لتولي مسؤولية تحكيم املباراة املرتقبة
واملقرر إقامتها على ملعب «مستايا» في
فالنسيا في  16الحالي .وستكون هذه
املباراة ،النهائي األول الذي يديره هذا
الحكم.

تمارين أتلتيكو مدريد
بغياب كوستا وتوران

مرسيدس تسحر ألونسو ورايكونن
ّ
وج ��ه االس �ب��ان��ي ف��رن��ان��دو أل��ون�س��و،
ً
س ��ائ ��ق ف � �ي� ��راري ،إط� � � ��راء إل� ��ى ف��ري��ق
«مرسيدس جي ب��ي» بعد انطالقته
القوية في بداية املوسم الجديد من
ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل �س �ب��اق��ات س �ي��ارات
َ
ال�ف��ورم��وال  ،1واص�ف��ًا أداء َسياراتيه
وأس� � � �ل � � ��وب ق � � �ي� � ��ادة س� ��ائ� ��ق � �ي� ��ه ب ��ال� �ـ
«خيالي».
وس � � �ي � � �ط� � ��ر ث � � �ن� � ��ائ� � ��ي م� � ��رس � � �ي� � ��دس،
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي ل � ��وي � ��س ه ��ام �ي �ل �ت ��ون
واألمل � � ��ان � � ��ي ن� �ي� �ك ��و روزب � � � � � � ��رغ ،ع �ل��ى
ال �س �ب��اق��ات ال �ث�ل�اث ��ة االول � � ��ى ،وس��ط
معاناة فيراري على نحو كبير.
وأض � � � � ��اف أل� ��ون � �س� ��و مل� ��وق� ��ع «أوت � � ��و
س� �ب ��ورت» امل �ت �خ �ص��ص ف ��ي ري��اض��ة
السيارات« :لقد عانينا ظروفا صعبة
خ�لال ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي حصلت تحت
األم � �ط ��ار ،ل�ك�ن�ه��م ل ��م ي �خ �ط �ئ��وا أب � �دًا.
إن �ه��م ي�ت�ن��اف�س��ون ب�ط��ري�ق��ة ن�ظ�ي�ف��ة».
وأوض� � � ��ح« :ف� ��ي ال ��وق ��ت ال� ��راه� ��ن م��ن

منتخب بلجيكا يخسر أحد حراسه

ُاستفاد م��ن ال�ق��وان�ين ال�ج��دي��دة التي
أدخ �ل��ت ع�ل��ى ال �ب �ط��ول��ة ،وق ��ام بعمل
جبار مقارنة بمنافسيه.
وعلى الرغم من ذل��ك ،ال ي��زال ألونسو
يعتقد ب��أن ف �ي��راري ب��إم�ك��ان��ه ال�ع��ودة
واملنافسة مجددًا في البطولة ،برغم
ً
ال �ب��داي��ة ال�س�ي�ئ��ة ل�ل�ف��ري��ق ،ق��ائ�ل�ا« :ك��ل
األم � � ��ور ب �ي�ن أي ��دي� �ن ��ا ،ع �ل �ي �ن��ا ال �ق �ي��ام
بمجهود أك�ب��ر وم�ض��اع��ف ع� ّ�م��ا نقوم
به اآلن».
وي�ح�ت��ل ف �ي��راري امل��رك��ز ال �خ��ام��س في
ت��رت �ي��ب ب �ط��ول��ة ال �ع ��ال ��م ل �ل �ص��ان �ع�ين،
ح�ي��ث ي�ب�ت�ع��د ب �ف��ارق  78ن�ق�ط��ة خلف
مرسيدس ،بينما يحتل ألونسو املركز
ال��راب��ع ف��ي ت��رت�ي��ب ب�ط��ول��ة ال�س��ائ�ق�ين،
متخلفًا عن روزبرغ بفارق  35نقطة.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،رأى زم �ي ��ل أل��ون �س��و،
ال� �ف� �ن� �ل� �ن ��دي ك� �ي� �م ��ي راي� � �ك � ��ون � ��ن ،أن
السيارات املزودة بمحرك مرسيدس
في «عالم آخر».

بدأ اتلتيكو مدريد االسباني استعداداته
ملواجهة مواطنه برشلونة في إياب ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،وذلك
في غياب هدافه البرازيلي األصل دييغو
كوستا ،والعب وسطه التركي أردا توران،
اللذين ال يزاالن يتعافيان من اإلصابة.
وخضع كوستا لتدريبات عالجية في
صالة األلعاب الرياضية ،بينما تدرب توران
مع اختصاصي العالج الطبيعي.
في املقابل ،سيستعيد األرجنتيني دييغو
سيميوني املدير الفني ألتلتيكو نجم
وسطه راوول غارسيا ،صاحب هدف الفوز
على فياريال السبت املاضي ،وذلك عقب
غيابه عن لقاء الذهاب أمام الكاتالوني،
ً
بسبب اإليقاف ،اضافة الى القائد غابي
فرنانديز ،الذي لم يشارك أمام «الغواصة
الصفراء» لتراكم بطاقاته في «الليغا».

