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سوق االنتقاالت

كرة المضرب

لقب ثامن لنادال
في برشلونة

ال يبدو مستبعدًا ،بحسب صحيفة «كورييري
ديللو سبورت» ،أن يقدم ميالن وجاره الغريم
إنتر ميالنو على إجراء صفقة تبادل جديدة
محورها أنطونيو نوتشيرينو من األول
واألرجنتيني ماتياس سيلفستري من الثاني.

يضع أرسنال اإلنكليزي الحارس
اإلسباني آيكر كاسياس ،على رأس
الئحة أولوياته في سوق االنتقاالت
الصيفية ،بحسب ما أوردت صحيفة
«ذا صنداي بيبول».

واص ��ل االس �ب��ان��ي راف��اي �ي��ل ن� ��ادال ،املصنف
ثانيًا وح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،هيمنته املطلقة على
دورة ب��رش �ل��ون��ة ال ��دول� �ي ��ة ل� �ك ��رة امل� �ض ��رب،
البالغة جوائزها نحو  2,167مليون يورو،
ب��اع �ت�لائ��ه م�ن�ص��ة ال �ت �ت��وي��ج ل �ل �م��رة ال�ث��ام�ن��ة
ف��ي  9م�ش��ارك��ات ،وذل��ك ب�ف��وزه على مواطنه
نيكوالس املاغرو الرابع  4-6و.3-6
وه ��ذا ال�ل�ق��ب ال��راب��ع ل �ن��ادال ه��ذا امل��وس��م من
ً
اص��ل ست مشاركات ،اذ ت��وج بطال ل��دورات
ساو باولو البرازيلية واكابولكو املكسيكية
وانديان ويلز للماسترز ،ووصل الى نهائي
دورة فينا دل مار التشيلية ومونتي كارلو.
وأك��د ن��ادال تفوقه على أمل��اغ��رو حيث هزمه
في جميع املواجهات التي جمعتهما وكان
آخ��ره��ا ه��ذا امل��وس��م ف��ي نصف نهائي دورة
اكابولكو.

دورة شتوتغارت

هاينكس خطة «ب» لبرشلونة
ال ي �خ �ف��ى أن أس� �ه ��م األمل� ��ان� ��ي ي��وب
هاينكس ب��ات��ت مرتفعة ال��ى أقصى
الحدود في سوق انتقاالت املدربني،
حيث ب��ات الطلب كبيرًا على امل��درب
البالغ من العمر  67عامًا بعد نجاحه
امل �ن �ق �ط��ع ال �ن �ظ �ي��ر ه ��ذا امل ��وس ��م على
رأس الجهاز الفني لبايرن ميونيخ.
وب �ع��د أن ُرب� ��ط ه��اي �ن �ك��س ب��ال �ع��ودة
ال��ى ري��ال مدريد االسباني وتدريب
ب ��اري ��س س� ��ان ج �ي��رم��ان ال �ف��رن �س��ي،
ه��ا ه��ي صحيفة «ت��ي زد» األمل��ان�ي��ة
تربطه بتدريب برشلونة إذا ما قرر
تيتو فيالنوفا التوقف عن التدريب
ألسباب صحية.
وب�ح�س��ب م�ع�ل��وم��ات «ت ��ي زد» ،ف��إن
ب��رش �ل��ون��ة ي �ض��ع خ �ط��ة «ب» ل�ب��دي��ل
ف �ي�لان��وف��ا ح �ي��ث ي �ت �ص��در ه��اي�ن�ك��س
القائمة يليه مدرب ملقة التشيلياني
مانويل بيللغريني.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يراقب
هاينكس منذ فترة وقبل أن يتعرض
فريقه لهزيمة م��ؤمل��ة ام��ام ال�ب��اف��اري

 4-0ف��ي ذه��اب نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا.
وف� � � ��ي إي � �ط� ��ال � �ي� ��ا ،ف � ��اج � ��أ س �ي �ل �ف �ي��و
ب � ��رل � ��وس� � �ك � ��ون � ��ي ،رئ � � �ي� � ��س م � �ي �ل��ان،
ال�ك�ث�ي��ري��ن ع �ن��دم��ا أب� ��دى رغ �ب �ت��ه في
أن ي �ت �س �ل��م ن �ج��م ال �ف ��ري ��ق ال �س��اب��ق،
الهولندي كالرنس سيدورف ،العب
بوتافوغو البرازيلي الحالي ،مهمة
ت��دري��ب ال�ف��ري��ق ال �ل��وم �ب��اردي ،وذل��ك
في حال إقالة امل��درب ماسيميليانو
أليغري.
وي � �ع � �ت� ��زم ب ��رل ��وس� �ك ��ون ��ي ال �ت �خ �ل��ي
ع ��ن خ ��دم ��ات أل �ي �غ��ري رغ� ��م ق �ي��ادت��ه
ال �ـ«روس��ون �ي��ري» ال ��ى ل�ق��ب ال ��دوري
االي �ط��ال��ي ق�ب��ل م��وس �م�ين ،وذل ��ك إذا
م��ا ف �ش��ل ف��ي ال �ح �ص��ول ع �ل��ى امل��رك��ز
الثالث في الـ«سيري أ» والتأهل إلى
مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة «ال غازيتا ديللو
س � �ب� ��ورت» أن ب ��رل ��وس �ك ��ون ��ي ي��ري��د
إس �ن��اد امل�ه�م��ة ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة إل��ى
ال �ن �ج ��م س� � �ي � ��دورف ال � � ��ذي س �ب ��ق أن

ارت � � ��دى ق �م �ي��ص م� �ي�ل�ان ب �ي�ن ع��ام��ي
 2002و.2012
وع �ل��ى ص�ع�ي��د امل ��درب�ي�ن أي �ض��ًا ،أك��د
االي�ط��ال��ي ك��ارل��و ان�ش�ي�ل��وت��ي ،م��درب
ب��اري��س س ��ان ج �ي��رم��ان ،أن ��ه سيقرر
مستقبله م��ع ن��ادي��ه بعد حسم لقب
الدوري في املوسم الحالي.
وكانت تقارير إعالمية قد ذك��رت أن
انشيلوتي سينضم الى ريال مدريد
في حال قرر مدرب االخير البرتغالي
جوزيه مورينيو الرحيل.
وق� � � � � ��ال ان � �ش � �ي � �ل� ��وت� ��ي ف � � ��ي م ��ؤت� �م ��ر
صحافي« :طلبت م��ن الالعبني عدم
االلتفات إلى الشائعات ألننا لم نقرر
شيئًا ب�ع��د .ال يمكنني ال �ق��ول إنني
م �ت��أك��د م ��ن ال �ب �ق��اء ب�ن�س�ب��ة م �ئ��ة في
امل�ئ��ة .سأحسم أم��ري عندما تنتهي
امل �س��اب �ق��ة ،رغ ��م أن �ن��ي م��رت �ب��ط بعقد
حتى  30حزيران .»2014
وأض � ��اف امل � ��درب االي �ط��ال��ي «أع�ت�ق��د
أنه سيتعني عليكم االنتظار ملدة 15
يومًا ملعرفة إن كنت سأبقى أو ال».

الدوري األميركي للمحترفين
فرنسا (المرحلة )34
ايفيان  -باريس سان جيرمان 1-0
األرجنتيني خافيير باستوري (.)50
لوريان  -مرسيليا 1-0
ماتيو فالبوينا (.)25
ليون  -سانت اتيان 1-1
يوان غوركوف ( )54لليون ،واألفريقي كورت
زومن ( )29لسانت اتيان.
نيس  -تروا 1-3
االرجنتيني ريناتو سيفيلي ( )34والكرواتي
داريو سفيتانيتش ( )45والهولندي لويجي
بروينز ( )77لنيس ،والغيني محمد ياتارا
( )20لتروا.
ليل  -سوشو 3-3
اجاكسيو  -مونبلييه 1-2
باستيا  -تولوز 0-0
بوردو  -ريمس 0-0
فالنسيان  -نانسي 0-0
بريست  -رين 2-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  73نقطة من 34
مباراة
 -2مرسيليا  64من 34
 -3ليون  60من 34
 -4سانت اتيان  58من 34
 -5ليل  57من 34

ممفيس يواصل مضايقة كليبرز ويعادله 2-2
اقترب شيكاغو بولز وأوكالهوما
سيتي ثاندر من بلوغ الدور الثاني
من «ب�لاي أوف» ال��دوري األميركي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة،
وذلك بتحقيقهما الفوز الثالث.
في املنطقة الشرقيةّ ،
تقدم شيكاغو
على بروكلني نتس  1-3بعد ف��وزه
عليه في مباراة ماراتونية شهدت
تمديد الوقت ثالث مرات .134-142
ويدين شيكاغو بفوزه لنجمه نايت
روبنسون الذي تعملق في الدقائق
األخ � �ي� ��رة م ��ن ال ��وق ��ت األص � �ل� ��ي؛ إذ
ك��ان فريقه متأخرًا  105-95قبل أن
ي�ن�ج��ح ف��ي ق �ل��ب امل �ع��ادل��ة وي �ف��رض
ال �ت �م ��دي ��د .وس� �ج ��ل روب� �ن� �س ��ون 34
ن �ق �ط��ة ،وأض � � ��اف زم �ي �ل��ه ك ��ارل ��وس
بوزر  21نقطة مع  8متابعات ،فيما
ب��رز م��ن ب��روك�ل�ين دي ��رون وليامس
بـ  32نقطة و 10تمريرات حاسمة،
وأض��اف ب��روك لوبيز  26نقطة مع
 11م �ت��اب �ع��ة وج � ��و ج ��ون� �س ��ون 22
نقطة.
وق � ��ال روب� �ن� �س ��ون« :ع �ن��دم��ا تنجح
ف� ��ي ت �س �ج �ي��ل س �ل �ت�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ين
تشعر بأنك في قمة عطائك ملتابعة
ال �ت �س��دي��د ع �ل��ى ال� �س� �ل ��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا:
«أش �ع ��ر ب��أن �ن��ي أل �ع��ب ب�ث�ق��ة ك�ب�ي��رة
عندما أدخل إلى امللعب».
وفي املنطقة ذاتها ،قاد آل هورفورد
فريقه أتالنتا هوكس إلى فوز كبير
على إنديانا بايسرز  ،69-90ليتقدم
عليه .1-2
وس� �ج ��ل ه � ��ورف � ��ورد  26ن �ق �ط��ة م��ع
 16م�ت��اب�ع��ة ،واك�ت�ف��ى دي�ف�ي��د وس��ت
ب �ت �س �ج �ي ��ل  18ن� �ق� �ط ��ة إلن� ��دي� ��ان� ��ا،

ّ
مصوبًا نحو سلة هيوسنت
دوران���ت
(سكوت هاليران ــ أ ف ب)
وأضاف زميله بول جورج  16نقطة
مع  9متابعات.
وف � � � ��ي امل � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �غ � ��رب� � �ي � ��ة ،ق �ط��ع
أوك�ل�اه��وم��ا س�ي�ت��ي ث��ان��در وص�ي��ف
امل��وس��م امل��اض��ي خ �ط��وة م�ه�م��ة ج�دًا
ّ
بتقدمه
للتأهل إل��ى ال ��دور ال�ث��ان��ي
على هيوسنت روكتس  0-3إثر فوزه
عليه .101-104
وك��ان كيفن دوران��ت نجمًا للمباراة
بتسجيله  41نقطة مع  14متابعة،
وجاء تألقه الالفت في غياب زميله
راس � � ��ل وس � �ت � �ب� ��روك ال � � ��ذي ت �ع��رض
ف ��ي امل � �ب � ��اراة ال �ث��ان �ي��ة إلص ��اب ��ة ف��ي
ال��رك �ب��ة س�ي�ح�ت��اج ع �ل��ى أث��ره��ا إل��ى
إج ��راء ج��راح��ة ،وه��و ال ��ذي ل��م يغب

س ��اب� �ق ��ًا ،وخ� �ل ��ال خ� �م ��س س � �ن ��وات،
ع��ن أي م �ب��اراة لفريقه ف��ي مسيرته
االحترافية ضمن دوري املحترفني.
ول� � � � ��دى ه � �ي � ��وس �ت��ن ،ك� � � ��ان ج �ي �م��س
هاردن أفضل املسجلني برصيد 30
نقطة م��ع  8متابعات و 6تمريرات
ح��اس�م��ة ،وأض ��اف زم�ي�ل��ه تشاندلر
بارسونز  21نقطة م��ع  7متابعات
و 7تمريرات حاسمة.
وق� ��ال دوران � ��ت ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى غ�ي��اب
وستبروك للمرة األول��ى« :لم أشعر
ب��أن األم ��ور ك��ان��ت م�ش��اب�ه��ة ،وكنت
أعرف بأنه يتعني علي تقديم أفضل
م�س�ت��وي��ات��ي» ،مضيفًا« :ل�ق��د أرس��ل
لي (وستبروك) رسالة على هاتفي
بني الشوطني ،وأخ��رى بعد املباراة
مباشرة يهنئني فيها على الفوز،
وقال لي أيضًا إنه يحبني».
وف��ي املنطقة ذات�ه��ا ،ف��رض ممفيس
غ ��ري ��زل� �ي ��س ال � �ت � �ع� ��ادل ع� �ل ��ى ل ��وس
أن �ج �ل��س ك�ل�ي�ب��رز  2-2ب �ف��وزه عليه
.83-104
وب��رز من الفائز م��ارك غاسول بـ 24
ن�ق�ط��ة و 13م�ت��اب�ع��ة ،وم ��ن ال�خ��اس��ر
ك��ري��س ب ��ول وب�ل�اي��ك غ��ري�ف�ين ب �ـ 19
نقطة لكل منهما.
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب ��اري ��ات ال� �ي ��وم:
ب ��وس �ط ��ن س �ل �ت �ي �ك��س × ن �ي ��وي ��ورك
ن �ي �ك��س (ي� �ت� �ق ��دم ن � �ي ��وي ��ورك ،)0-3
م �ي��ام��ي ه �ي��ت × م �ي �ل��ووك��ي ب��اك��س
(يتقدم ميامي  ،)0-3ل��وس أنجلس
الي � �ك� ��رز × س � ��ان أن �ط ��ون �ي ��و س �ب��رز
(يتقدم سان انطونيو  ،)0-3غولدن
س �ت��اي��ت ووري� � ��رز × دن �ف��ر ن��اغ�ت��س
(يتقدم غولدن ستايت .)1-2

أب�ق��ت ال��روس �ي��ة م��اري��ا ش��اراب��وف��ا ،املصنفة
اول � � ��ى ،ك � ��أس دورة ش �ت ��وت �غ ��ارت االمل��ان �ي��ة
الدولية لكرة املضرب ،البالغة جوائزها 796
ال��ف دوالر ،ف��ي خزائنها ،وذل��ك بعد فوزها
على الصينية لي نا الثانية  4-6و.3-6
وه��و اللقب ال �ـ  29لشارابوفا ف��ي مسيرتها
االح �ت��راف �ي��ة وال �ث��ان��ي ه ��ذا ال �ع��ام ب�ع��د االول
ف��ي دورة ان��دي��ان ويلز االميركية ف��ي  6آذار
املاضي.
واح�ت��اج��ت ال��روس�ي��ة ال��ى س��اع��ة و 32دقيقة
للثأر من نا التي كانت قد أزاحتها من نصف
نهائي بطولة اوستراليا الكبرى.
وهو الفوز التاسع لشارابوفا على نا في 14
مباراة بني الالعبتني حتى اآلن.

أصداء عالمية
مشاركة رونالدو أمام دورتموند
موضع شك
يحوم الشك حول مشاركة البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،نجم ريال مدريد
االسباني ،في املباراة أمام بوروسيا
دورتموند األملاني في إياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،بحسب ما
ذكرت الصحف االسبانية.
وأكدت الصحف أن رونالدو ال يزال يعاني
من االصابة في فخذه اليسرى ،التي
أصيب بها االربعاء املاضي خالل مباراة
الذهاب التي فاز فيها دورتموند .1-4
وذكر ريال مدريد في موقعه على شبكة
االنترنت «أن رونالدو تدرب بمفرده تحت
إشراف مدرب اللياقة البدنية في النادي
كارلوس اللني».
وبدت صحيفة «ماركا» أكثر تشاؤمًا
بقولها« :ريال يتابع بقلق الحالة البدنية
لرونالدو .مشاركة البرتغالي ( )...ال تزال
غير مؤكدة في هذه املباراة الحاسمة أمام
دورتموند».

روني أغنى العبي الدوري االنكليزي
أظهرت قائمة نشرتها صحيفة «ذا
صنداي تايمز» أن واين روني ،مهاجم
مانشستر يونايتد ،هو أغنى العب على
مستوى الدوري االنكليزي املمتاز لكرة
القدم ،إذ ّقدرت ثروته بنحو  51مليون
جنيه استرليني (حوالى  79مليون دوالر).
وحسب الصحيفة ،فإن إجمالي ثروة
روني مع ثروة زوجته كولني يصل الى 64
مليون جنيه استرليني.
واحتل ريو فرديناند زميل روني املركز
الثاني برصيد  42مليون جنيه استرليني،
تاله مايكل أوين العب ستوك سيتي ،إذ
إنه يملك  38مليون جنيه استرليني.

