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أصداء عالمية

بطولة أوستراليا :موقعة مرتقبة بني ديوكوفيتش ونادال في النهائي
واص��ل الصربي نوفاك ديوكوفيتش،
امل�ص�ن��ف أول وح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،سلسلة
ان �ت �ص ��ارات ��ه ف ��ي ب �ط��ول��ة أوس �ت��رال �ي��ا
امل � �ف � �ت� ��وح� ��ة ل� � �ك � ��رة امل� � � �ض � � ��رب ،أول� � ��ى
البطوالت األرب��ع الكبرى ليتأهل إلى
النهائي على حساب البريطاني آندي
م ��وراي ال��راب��ع ب�ف��وزه عليه  3-6و6-3
و 7-6و 1-6و 5-7في مباراة مثيرة.
وي �ل �ت �ق��ي دي��وك��وف �ي �ت��ش ف ��ي امل� �ب ��اراة
النهائية مع اإلسباني رافاييل نادال
الثاني ال��ذي ه��زم السويسري روجيه
فيديرر الثالث في نصف النهائي.
وعجز م��وراي عن التأهل إل��ى املباراة
النهائية للعام الثالث على التوالي،
وأن ي�ك��ون أول ب��ري�ط��ان��ي ي�ح��رز أح��د
ألقاب الـ«غراند شيليم» منذ أن حقق
ذلك فريد بيري عام .1936
وف� �ش ��ل م� � � ��وراي ،ال� � ��ذي ي� �ش ��رف ع�ل�ي��ه
البطل التشيكوسلوفاكي ـــــ األميركي
ال �س��اب��ق إي �ف��ان ل �ي �ن��دل ،ف��ي ال �ث��أر من
دي��وك��وف�ي�ت��ش ال ��ذي ه��زم��ه ف��ي نهائي
ال � �ع� ��ام امل � ��اض � ��ي .م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ي�س�ع��ى
دي��وك��وف �ي �ت��ش ( 24ع��ام��ًا) إل ��ى ت �ك��رار
اإلنجاز الذي حققه في املوسم املاضي
عندما فاز بعشرة ألقاب في  11مباراة

نهائية خاضها ،علمًا بأنه انتزع في
منتصفه امل��رك��ز األول ف��ي التصنيف
العاملي لالعبني املحترفني من ن��ادال.
وخاض الصربي نصف النهائي للمرة
السابعة على التوالي .وخسر موراي
( 24عامًا) املجموعة األول��ى  3-6أمام
ديوكوفيتش ،وتأخر في بداية الثانية
بشوطني ،لكن البريطاني واجه البطل

الصربي بضراوة وع��ادل األرق��ام قبل
أن ينتزع املجموعة الثانية .3-6
وف��ي املجموعة الثالثة ،بلغ التنافس
ذروت� � ��ه ،ع �ن��دم��ا ك �س��ر م � ��وراي إرس ��ال
خ � �ص � �م� ��ه ف � � ��ي ن � �ه� ��اي � �ت � �ه� ��ا ،ب� � �ي � ��د أن
دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش رد س ��ري� �ع ��ًا وف � ��رض
شوطًا حاسمًا خرج منه موراي فائزًا
 4-7في مجموعة دامت  88دقيقة.

فرحة ديوكوفيتش بفوزه على موراي (توبي ميلفيل ــ رويترز)

وظ� � �ه � ��ر ال � �ت � �ع� ��ب ع � �ل� ��ى م� � � � � � ��وراي ،ف��ي
املجموعتني الرابعة والخامسة ،فتقدم
اب ��ن م��دي�ن��ة ب �ل �غ��راد س��ري�ع��ًا ول ��م تعد
ك��رات ديوكوفيتش دقيقة على غ��رار
املجموعة الثالثة ،فعادله موراي ،لكن
ال�ص��رب��ي ك��ان األص �ل��ب ف��ي ال�ش��وط�ين
األخيرين وحسم املجموعة .5-7

زوجي السيدات
أح � � � � � � ��رزت ال� � ��روس � � �ي � � �ت� � ��ان س� �ف� �ت�ل�ان ��ا
ك��وزن �ت �س��وف��ا وف �ي��را زف��ون��اري �ف��ا لقب
زوج � � ��ي ال � �س � �ي� ��دات ،ب� �ف ��وزه� �م ��ا ع�ل��ى
اإلي �ط��ال �ي �ت�ين س� ��ارا اي ��ران ��ي وروب��رت��ا
فينتشي  7-5و 4-6و.3-6
وخ �ل �ف��ت ك��وزن �ت �س��وف��ا وزف ��ون ��اري �ف ��ا
األرج� � �ن� � �ت� � �ي� � �ن� � �ي � ��ة ج� � �ي � ��زي �ل��ا دول� � �ك � ��و
واإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ف�ل�اف �ي��ا ب �ي �ن �ي �ت��ا ال �ل �ت�ين
أح � ��رزت � ��ا ل� �ق ��ب ال � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ع �ل��ى
ح �س��اب ال ��روس �ي ��ة م ��اري ��ا ك�ي��ري�ل�ن�ك��و
والبيالروسية فيكتوريا أزارنكا.
وه��ذا اللقب الثاني لكوزنستوفا في
زوج��ي ال�س�ي��دات بعد أن أح��رزت��ه عام
 2005مع األوسترالية اليسيا موليك
وعلى حساب األميركيتني ليندساي
دافنبورت وكورينا موراريو.

سوق االنتقاالت

ّ
سان جيرمان يعزز صفوفه بأليكس من تشلسي

ّ
عزز باريس سان جيرمان
صفوفه بالبرازيلي أليكس
مدافع تشلسي ،في الوقت
الذي أكد فيه وكيل اعمال
االرجنتيني كارلوس تيفيز
أن األخير باق في صفوف
مانشستر سيتي حتى
الصيف املقبل

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي،
ام��س ،رسميًا ،ض��م امل��داف��ع البرازيلي
أليكس من صفوف تشلسي االنكليزي
ملدة عامني ونصف ،حيث ّقدمه ظهرًا
لوسائل االعالم.
وق� � ��ال االي� �ط ��ال ��ي ك ��ارل ��و ان �ش �ي �ل��وت��ي
م ��درب س��ان ج �ي��رم��ان« :ان ��ه (ال�ي�ك��س)
يملك الكثير من الخبرة ألنه لعب في
الدوري الهولندي والدوري االنكليزي
اضافة ملنتخب ب�لاده .انه العب رائع.
اعتقد انه سيخوض موسمًا جيدًا».
اما اليكس ّ
فعبر عن فرحته لاللتحاق
ً
بنادي العاصمة الفرنسية ،قائال« :انا
اعلم حجم نادي باريس سان جيرمان
وه ��ذا م��ا اع �ط��ان��ي ال��داف��ع ل�لان�ض�م��ام
ال� �ي ��ه .اض ��اف ��ة ال� ��ى ذل � ��ك ،ل �ق��د ق�ض�ي��ت
م��وس �م�ي�ن م ��ع ك ��ارل ��و ان �ش �ل��وت��ي ف��ي
تشلسي .في الشهرين املاضيني أردت
الخروج من تشلسي وقمت باتصاالت
مع سان جيرمان ،وكل شيء كان على
ما يرام».
وب��دأ اليكس مسيرته م��ع سانتوس،

وت��رك البرازيل ع��ام  2004ال��ى هولندا
ف��أح��رز م��ع اي�ن��ده��وف��ن ال�ل�ق��ب  3م��رات
متتالية ،لينتقل بعد ذلك الى تشلسي
وي �ت��وج م�ع��ه باللقب ع��ام  ،2010وق��د
ل �ع��ب  18م� �ب ��اراة دول �ي ��ة م ��ع منتخب
البرازيل واحرز معه كوبا اميركا عام
.2007
من جهة اخرى ،اقفل كيا جورابشيان،
وك �ي��ل اع �م ��ال االرج �ن �ت �ي �ن��ي ك��ارل��وس
ت �ي �ف �ي��ز ،م �ه ��اج ��م م��ان �ش �س �ت��ر س�ي�ت��ي
االنكليزي ،الباب على انتقال الالعب
في س��وق االنتقاالت الشتوي ،مشيرًا
ال ��ى ان ال �ف��رص��ة ت �ب��دو اك �ب��ر ل �ح��دوث
م�ث��ل ه ��ذا االم ��ر ف��ي ال �ص �ي��ف ،بحسب
م� ��ا ذك � ��ر امل� ��وق� ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي مل�ج�ل��ة
«ف� ��ران� ��س ف� ��وت � �ب� ��ول» .وك� ��ان� ��ت ان ��دي ��ة
ب��اري��س س��ان جيرمان وم�ي�لان وانتر
ميالنو االي�ط��ال�ي�ين ت��رغ��ب ف��ي ض��م الـ
«أباتشي» .وقال جورابشيان للراديو
االنكليزي «ت��وك س �ب��ورت»« :ل�ق��د كنا
في مفاوضات مع ثالثة اندية كبيرة
ف��ي اوروب � ��ا ل�ك�ن�ه��م ل��م ي�ت��وص�ل��وا ال��ى

اتفاق مع مانشستر سيتي .كارلوس
س �ي �ب �ق��ى م� ��ع س �ي �ت��ي ح �ت ��ى ال �ص �ي��ف
امل �ق �ب��ل .م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي اراد بيعه
ل�ك��ن وف��ق مبلغ م �ع�ّي�نّ » ،مضيفًا «ف��ي
الصيف املقبل ،سيكون هناك خيارات
ك �ث �ي��رة ،ك ��ل االن ��دي ��ة ال �ك �ب �ي��رة تبحث
ع� ��ن الع� �ب�ي�ن ي �س �ت �ط �ي �ع��ون امل �ش ��ارك ��ة
ف��ي دوري االب �ط��ال .ك��ارل��وس ل��م يكن
باستطاعته ان يلعب في املسابقة هذا
املوسم وهذا ما شكل عائقًا النتقاله».
واعتبر جورابشيان ان سان جيرمان
ه ��و األق� � ��رب ل �ل �ت �ع��اق��د م ��ع ت �ي �ف �ي��ز ف��ي
ً
الصيف ،قائال« :باريس سان جيرمان
ي��ري��د أن يبني مشروعًا ط��وي��ل االم��د،
واعتقد بأن تيفيز جاء اليهم متقدمًا
ع �ل��ى ان �ط�ل�اق امل �ش ��روع ب�س�ت��ة اش �ه��ر.
ل�ك��ن ،ه�ن��اك ام��ل كبير ب��أن ي��ذه��ب ال��ى
هناك في الصيف املقبل».
وف ��ي ت��رك �ي��ا ،ض��م ف�ن��رب�خ�ش��ة مهاجم
ليل الفرنسي ،السنغالي موسى سو،
مل��دة  4اع��وام ونصف ،بحسب ما ذكر
النادي التركي امس.

الدوري األميركي للمحترفين

بوسطن يقلب الطاولة على أورالندو في ملعبه
قلب بوسطن سلتيكس الطاولة على
أورالن ��دو ماجيك ليفوز عليه ،83-91
بعدما كان متأخرًا بفارق  27نقطة في
دوري ك��رة السلة األم�ي��رك��ي الشمالي
للمحترفني.
وه� � ��ذا ال � �ف ��وز ال� �ث ��ان ��ي ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
ل �ب ��وس �ط ��ن ح� ��ام� ��ل ل� �ق ��ب  2008ع �ل��ى
أورالن � � � � � � ��دو ،وح� �ق� �ق ��ه ه� � ��ذه امل� � � ��رة ف��ي
فلوريدا على ملعب الخاسر.
وت� �ق ��دم أورالن � � � ��دو  37-58ف ��ي ال��رب��ع
األول ،ل�ك��ن ب��وس�ط��ن ،ال ��ذي غ��اب عنه
م ��رة ج��دي��دة ص��ان��ع األل� �ع ��اب راج ��ون
رون� � ��دو ،ق �ل��ب ال �ت��وق �ع��ات ف��ي ال �ش��وط
الثاني حيث سجل  54نقطة مقابل 25
فقط ملضيفه ،ليحقق ثالثة انتصارات
متتالية ألول مرة هذا املوسم.
وتألق بول بيرس بتسجيله  24نقطة
لدى بوسطن ،وأضاف البديل إيتوان
م��ور  16نقطة بينها  4ثالثيات من 4
م� �ح ��اوالت ،ع�ل�م��ًا ب ��أن خ�م�س��ة الع�ب�ين
م � ��ن س �ل �ت �ي �ك��س ت� �خ� �ط ��وا ح� ��اج� ��ز 10
نقاط .ولدى أورالن��دو ،سجل العمالق

«دانك» لغريفني في سلة ممفيس (لوسي نيكولسون ــ رويترز)
دوايت هاورد  16نقطة مع  16متابعة،
وأض � � ��اف ج ��اي� �س ��ون ري� �ت� �ش ��اردس ��ون
 13ن�ق�ط��ة وراي� ��ن أن��درس��ون  12نقطة

من دون أن يجنبوا فريقهم خسارته
الثالثة في آخر خمس مباريات.
وقال بيرس« :الكل كان مميزًا .عندما

ت �م �ل��ك الع� �ب ��ًا ش ��اب ��ًا م �ث ��ل م ّ� ��ور ي �ق��وم
ب��أش �ي��اء م �م �ي��زة ،ف �ه��ذا ي �م��ث��ل ج��ائ��زة
إضافية لنا».
وح �ق��ق ل ��وس أن �ج �ل��س ك�ل �ي �ب��رز ف ��وزه
ال� �ع ��اش ��ر ه � ��ذا امل� ��وس� ��م ع �ل ��ى ح �س��اب
ض �ي �ف��ه م �م �ف �ي��س غ��ري��زل �ي��س .91-98
وك� � ��ان أف� �ض ��ل م �س �ج��ل ل � ��دى ك �ل �ي �ب��رز
الشاب باليك غريفني صاحب  20نقطة
ول��دى الخاسر ،سجل رودي غ��اي 24
نقطة.
وقال غريفني« :بهذه الطريقة يجب أن
نلعب في الوقت الحاسم .إنه فوز جيد
أمام فريق عظيم».
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 x
دي � �ت � ��روي � ��ت ب� �ي� �س� �ت ��ون ��ز ،ت� �ش ��ارل ��وت
ب ��وب� �ك ��ات ��س  xواش � �ن � �ط ��ن وي � � � � ��زاردز،
هيوسنت روكتس  xنيويورك نيكس،
م �ي �ل��ووك��ي ب ��اك ��س  xل � ��وس أن �ج �ل��س
الي � �ك� ��رز ،ف�ي�ن�ي�ك��س ص �ن��ز  xم�م�ف�ي��س
غ��ري��زل�ي��س ،ي��وت��ا ج��از  xساكرامنتو
كينغز.

بالتيني يدعم إقامة مونديال
 2022في الصيف
صرح رئيس االتحاد
االوروبي لكرة القدم،
الفرنسي ميشال بالتيني
(الصورة) ،لصحيفة «ذي
دايلي تلغراف» البريطانية
بأنه يدعم اقامة مباريات
مونديال  2022املقرر
في قطر خالل فصل
الشتاء وليس في الصيف
كما جرت العادة .واشار بالتيني ،املرشح
االبرز لخالفة السويسري جوزيف بالتر
في رئاسة االتحاد الدولي «فيفا» ،الى
ان اعادة جدولة مباريات بطوالت القارة
االوروبية لن تكون مشكلة كبيرة.
ويأتي تصريح بالتيني بعد ايام معدودة
على املوقف الذي صدر عن بالتر في
حديث لصحيفة «كيكر» االملانية حيث اكد
أن مونديال قطر  2022سيقام في فصل
الصيف.

هولندا  xأملانيا ّ
وديًا مجددًا
سيلتقي املنتخب االملاني مع غريمه
الهولندي للمرة الثالثة في اقل من عام
عندما يحل ضيفًا عليه في  14تشرين
الثاني املقبل في مباراة ودية تقام في
امستردام.
وكان الـ«مانشافت» حقق في  15تشرين
الثاني املاضي انتصارًا كبيرًا على
«البرتقالي» بثالثية نظيفة سجلها توماس
مولر وميروسالف كلوزه ومسعود اوزيل،
كما ان املنتخبني وقعا في املجموعة ذاتها
ضمن نهائيات كأس اوروبا التي تقام
الصيف املقبل في بولونيا واوكرانيا،
وستكون مواجهتهما ضمن الجولة الثانية
من الدور االول في  13حزيران .2012

الناطق باسم مورينيو:
ألفيش حمار!
وصف غيالديو باراميس الناطق الرسمي
باسم مدرب ريال مدريد االسباني،
البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدافع الغريم
برشلونة ،البرازيلي داني ألفيش ،بالحمار
ً
حيث سخر من اذنيه الكبيرتني ،قائال:
ّ
«تغير ألفيش كثيرًا منذ أن وصل إلى
إسبانيا فقد أجروا له عملية جراحية
لتقصير األذنني وألبسوه نظارة شخص
مثقف لكن الحمار ذا األذنني الصغيرتني
والنظارة لن يصبح طبيبًا وإنما سيبقى
حمارًا» .ولفت باراميس الى ان ما كتبه
على «تويتر» هو رأيه الشخصي وال دخل
ملورينيو به.
من جانبه رد الفيش على باراميس في
صفحته على موقع «تويتر» ،كاتبًا« :الله
خلقني على هذه الهيئة ،اسمحوا لي ان
اغتنم الحياة على هذه الصورة».

 ...وشافي :ريال مدريد
ال ّ
يتقبل الخسارة
انتقد أمس العب وسط برشلونة ،شافي
هيرنانديز ،العبي ريال مدريد بعد مباراة
اياب كأس امللك التي تعادل فيها الغريمان
 2-2في مقابلة مع القناة الخاصة بناديه
ً
قائال«« :إنهم سيئون ،ال يجيدون ّ
تقبل
الخسارة .نعم ،كانوا متوترين وغاضبني
جدًا».
وانتقد شافي حكم املباراة بعدم طرده
لالعب ريال مدريد الفرنسي السانا ديارا
بعد تدخله الوحشي حسب قوله ،على

