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مباريات اليوم

البرازيل إلرضاء جمهورها ونزال هولندي ـ تشيلياني على الصدارة
ف � ��ي ب � ��داي � ��ة ال � �ج ��ول ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة مل �ن��اف �س��ات
دور امل �ج �م��وع��ات مل��ون��دي��ال  ،2014يسعى
املنتخب البرازيلي الذي يتصدر املجموعة
األول� � ��ى ،ال ��ى إرض � ��اء ج �م �ه��ور ب�ل��اده أم ��ام
ن �ظ �ي ��ره ال� �ك ��ام� �ي ��رون ��ي ،وال� �ظ� �ه ��ور ب�ش�ك��ل
م �غ��اي��ر ،وأف� �ض ��ل ع� ّ�م ��ا ق � ّ�دم ��ه س��اب �ق��ًا أم ��ام
كرواتيا واملكسيك اللتني تتواجهان معًا.
ومن املؤكد أن «السيليساو» لن يبحث عن
ال �خ��روج بنقطةٍ وح�س��ب م��ن م�ب��ارات��ه املئة
في النهائيات ،بل للخروج بالنقاط الثالث
وت � �ك� ��رار س �ي �ن ��اري ��و م ��واج �ه �ت ��ه ال ��وح �ي ��دة
ال �س��اب �ق��ة م ��ع ال �ك��ام �ي��رون ف ��ي ال �ن �ه��ائ �ي��ات
ح�ين تغلب عليها  0-3ف��ي ال��دور األول من
مونديال ال��والي��ات املتحدة  1994ليواصل
م � �ش� ��واره ح �ت ��ى ال � �ف ��وز ب �ل �ق �ب��ه األول م�ن��ذ
 .1970وستقام مباراتا املجموعة الساعة
 23.00ب�ت��وق�ي��ت ب �ي��روت ،إذ ت �ق��ام م�ب��ارات��ا
كل مجموعة في الجولة األخيرة من الدور
�ت واح� � ��د ت� �ف ��ادي ��ًا ل �ل �ت�لاع��ب
األول ب �ت ��وق �ي � ٍ
بنتائجها.
وس �ي �س �ت �غ��ل رج � ��ال امل � ��درب ل��وي��ز ف�ي�ل�ي�ب��ي
س� � �ك � ��والري امل� �ع� �ن ��وي ��ات امل � � �ه� � ��زوزة مل �م �ث��ل
أف��ري �ق �ي��ا ال� ��ذي ف �ق��د األم� ��ل ف��ي ال �ت��أه��ل ال��ى
ال��دور الثاني .وتأمل الصحافة البرازيلية
أي�ض��ًا أن يستعيد منتخب ب�لاده��ا بعضًا
م��ن س�ح��ره ،إذ وصفت بدايته بأنها أس��وأ
ب��داي��ة للفريق منذ ع��ام  ،1978وب��ات الشك
ي �ح��وم ح ��ول ق��درت��ه ف��ي ال��وق��وف ف��ي وج��ه
املنتخبات الكبيرة.
وف��ي امل�ب��اراة الثانية في املجموعة نفسها
بني كرواتيا واملكسيك ،يخوض املنتخبان
مواجهة ثأرية سيكون الفوز بها مصيريًا
ل � �ل ��أول ،ب �ي �ن �م��ا س� �ي� �ك ��ون ال � �ت � �ع ��ادل ك��اف �ي��ًا

للثاني .وتحتل املكسيك املركز الثاني في
امل�ج�م��وع��ة ب �ف��ارق األه ��داف خ�ل��ف ال�ب��رازي��ل
بعد فوزها باملباراة األولى على الكاميرون
( )0-1ث��م ت�ع��ادل�ه��ا م��ع ص��اح��ب ال�ض�ي��اف��ة،
بينما تحتل كرواتيا املركز الثالث بثالث
ن �ق��اط ح�ص�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا م��ن ف��وزه��ا ال�ك��اس��ح
على الكاميرون .0-4
وت��رت��دي امل��واج �ه��ة ط��اب�ع��ا ث��أري��ًا بالنسبة
لكرواتيا التي سبق أن ودعت كأس العالم
سابقًا بسبب املكسيك وذلك عام  2002حني
خ �س��رت ف��ي ال �ج��ول��ة األول� ��ى  1-0أم ��ام «إل

تريكولور» ال��ذي تصدر حينها املجموعة
أمام إيطاليا.

املجموعة الثانية
صراع كبير يخوضه املنتخبان الهولندي
وال �ت �ش �ي �ل �ي��ان��ي ع� �ل ��ى ص � � ��دارة امل �ج �م��وع��ة
ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��دم��ا أط ��اح االث �ن ��ان م �ع��ًا ح��ام��ل
ال� �ل� �ق ��ب إس� �ب ��ان� �ي ��ا ال� �ت ��ي ت� �خ � ُ�وض م� �ب ��اراة
هامشية أم��ام أوس�ت��رال�ي��ا .وتلعب مباراتا
املجموعة الساعة .19.00
وت � �ص ��درت ه��ول �ن��دا ال �ت��رت �ي��ب ب� �ـ  6ن �ق��اط،

موقعة هجومية مرتقبة بني هولندا وتشيلي (أ ف ب)

بالتساوي مع تشيلي ،لكنها تتفوق عليها
ب �ف��ارق األه ��داف ( 5م�ق��اب��ل  ،)4ل��ذا يكفيها
ال �ت �ع��ادل ل�ت�ض�م��ن امل��رك��ز األول ،وه �ن��ا ق��د
تبدأ حسابات الدور الثاني ،وخصوصًا أن
وصيف املجموعة سيواجه متصدر األولى
واملرشح أن يكون البرازيل.
ب � � � � ��دوره ،أع� � � ��رب «أس� � � �ط � � ��ورة» ك� � ��رة ال� �ق ��دم
األرجنتيني دييغو أرماندو م��ارادون��ا عن
دعمه لتشيلي ف��ي مواجهته املحتملة مع
ال �ب ��رازي ��ل .ورغ ��م غ �ي��اب ال �ن �ج��م ال�ه��ول�ن��دي
روبن فان بيرسي عن املباراة أمام تشيلي
ب �س �ب��ب اإلي� � �ق � ��اف ،إال أن � ��ه ط ��ال ��ب زم �ل��اء ه
ب �ت �ح �ق �ي��ق ال � �ف� ��وز ح� �ت ��ى ي �ن �ه ��ي امل �ن �ت �خ��ب
البرتقالي مبارياته وهو في الصدارة .في
امل�ق��اب��ل ،ي�ح��وم ال�ش��ك ح��ول م�ش��ارك��ة النجم
التشيلياني أرت��ورو فيدال إلصابته خالل
مباراة إسبانيا.
من جهة أخ��رى ،يخوض منتخبا إسبانيا
وأوس �ت��رال �ي��ا م �ب ��اراة ش�ك�ل�ي��ة .وي �ت��وق��ع أن
تلي املباراة سلسلة من االعتزاالت الدولية
لالعبي وسط إسبانيا ،وخصوصًا شابي
أل��ون �س��و ( 32ع��ام��ًا) ال ��ذي أك ��د ه ��ذا األم ��ر،
وش��اف��ي ه��رن��ان��دي��ز ( 34ع��ام��ًا) .أم��ا امل��درب
فيسنتي دل بوسكي ال��ذي منحه االتحاد
اإلس �ب��ان��ي ال�ث�ق��ة ح�ت��ى ان�ت�ه��اء ع �ق��ده ،فهو
قد يعمد ال��ى تبديالت جذرية ملنح فرصة
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ال � �ح� ��دث ال� �ع ��امل ��ي ل�لاع �ب�ين
الشبان.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ك��ان��ت أوس �ت��رال �ي��ا ت��أم��ل فتح
ص�ف�ح��ة ج��دي��دة ،ل�ك�ن�ه��ا ع �ج��زت ع��ن ت�ك��رار
إنجاز بلوغها دور الـ  16في أملانيا ،2006
في ظل استدعاء تشكيلة شابة الى العرس
الكروي.

الفورموال 1

كرة المضرب

يشدد قبضته على بطولة الفورموال 1
روزبرغ الفائز في النمسا ّ
ش� � ّ�دد س��ائ��ق م��رس �ي��دس األمل ��ان ��ي نيكو
روزب � � ��رغ ق�ب�ض�ت��ه ع �ل��ى ص� � ��دارة ب�ط��ول��ة
ال�ع��ال��م ل�س�ب��اق��ات س �ي��ارات ال �ف��ورم��وال 1
ب��إح��رازه املركز األول في جائزة النمسا
الكبرى ،وهي املرحلة الثامنة من البطولة
التي أقيمت على حلبة سبيلبرغ.
وقطع روزب��رغ ( 28عامًا) مسافة اللفات
ال � �ـ  71ب ��زم � ٍ�ن ب �ل��غ ق � ��دره 1.27.54.976
ّ
متقدمًا على زميله ف��ي الفريق،
س��اع��ة،
البريطاني لويس هاميلتون ،بطل العالم
عام  2008مع فريق ماكالرين مرسيدس،
بينما صعد س��ائ��ق وليامس الفنلندي
ف��ال�ت�ي��ري ب��وت��اس ألول م��رة ال��ى منصة
التتويج بحلوله في املركز الثالث.
وأك � � �م� � ��ل ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ف �ي �ل �ي �ب ��ي م ��اس ��ا
(وليامس) واإلسباني فرناندو ألونسو
(فيراري) بطل العالم في  2005و 2006مع
فريق رينو ،املراكز الخمسة األولى.
وه��ذه هي امل��رة الثالثة التي ّ
يتوج فيها
روزبرغ هذا املوسم بعدما افتتح املوسم
ف��ي ج��ائ��زة أوس �ت��رال �ي��ا ،ث��م ف��ي موناكو
(املرحلة السادسة) ،مقابل  4لهاميلتون
(املراحل  2و 3و 4و ،)5وحقق مع األخير
الثنائية السادسة في  8مراحل ،وكرسا
بالتالي هيمنة فريق مرسيدس املطلقة
حتى اآلن.
والفوز هو السادس في مسيرة روزبرغ
م �ت �ص��در ال �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام ف ��ي ال�ب�ط��ول��ة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة ،ف��ات �س��ع ال � �ف� ��ارق ب �ي �ن��ه وب�ي�ن
هاميلتون ال�ث��ان��ي ال��ى  29نقطة بعدما
رف ��ع رص �ي ��ده ال ��ى  165ن �ق �ط��ة ،ورص �ي��د
م��رس�ي��دس ف��ي ف�ئ��ة ال�ص��ان�ع�ين ال��ى 301
نقطة ،مقابل  143لريد ُبل رينو.

وأنقذ األوسترالي دانيال ريكياردو ،بطل
امل��رح �ل��ة ال�س��اب�ق��ة ف��ي ج��ائ��زة ك �ن��دا ،م��اء
وج��ه فريق ري��د ُب��ل على أرض��ه ب��إح��رازه
ال� �ن� �ق ��اط األرب� � � ��ع امل �خ � ّ�ص �ص ��ة ل �ص��اح��ب
امل ��رك ��ز ال �ث��ام��ن ،ب �ع��دم��ا ان �س �ح��ب زم�ي�ل��ه
األملاني سيباستيان فيتيل بطل العالم
ف��ي األع ��وام األرب �ع��ة امل��اض�ي��ة ،مبكرًا من
السباق بسبب عطل ميكانيكي

(اللفة .)35
وك��ان واض�ح��ًا تفوق ال�س�ي��ارات املجهزة
بمحركات مرسيدس ،حيث حلت  7منها
في املراكز التسعة األولى.
وإذا ك��ان روزب� ��رغ ق��د ان�ط�ل��ق م��ن امل��رك��ز
الثالث ،ف��إن هاميلتون حقق من جانبه
انطالقة رائعة ،حيث انتقل مباشرة من
امل��رك��ز ال�ت��اس��ع ال��ى ال��راب��ع في

اللفة األول ��ى ،ليبدأ ال�ص��راع م��ع سائقي
ول� �ي ��ام ��س ال � �ب ��رازي � �ل ��ي ف �ي �ل �ي �ب��ي م��اس��ا
وب ��وت ��اس ال �ل��ذي��ن ان�ط�ل�ق��ا م��ن امل��رك��زي��ن
األول �ي�ن وق��اوم��ا س��ائ�ق��ي م��رس�ي��دس في
ال�ل�ف��ات ال �ـ  15األول ��ى ،قبل أن يستسلما
لألمر الواقع.
وان�ح�ص��ر التنافس ف��ي ال�ل�ف��ات األخ�ي��رة
ب�ين روزب � ��رغ ال ��ذي ت �ص��در ال�س�ب��اق بعد
خروجه من املرأب ألول مرة ،وهاميلتون.
وكانت الغلبة في النهاية لألملاني ،بينما
تمكن ب��وت��اس م��ن ان�ت��زاع امل��رك��ز الثالث،
تاركًا الرابع لزميله ماسا.
 ترتيب السائقني العشرة األوائل: -1األمل��ان��ي نيكو روزب � ��رغ (م��رس�ي��دس)
 1.27.54.976ساعة
 -2ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي ل � ��وي � ��س ه ��ام �ي �ل �ت ��ون
(مرسيدس) بفارق  1.932ثانية
 -3الفنلندي فالتيري بوتاس (وليامس)
بفارق  8.172ث
 -4البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس)
بفارق  17.358ث
 -5اإلسباني فرناندو ألونسو (فيراري)
بفارق  18.553ث
 -6املكسيكي س�ي��رج�ي��و ب�ي��ري��ز (ف��ورس
اينديا) بفارق  28.546ث
 -7ال � ��دن � � �م � ��ارك � ��ي ك � �ي � �ف ��ن م ��اغ� �ن ��وس ��ن
(ماكالرين) بفارق  32.031ث
 -8األوسترالي دانيال ريكياردو (ريد ُبل)
بفارق  43.522ث
 -9األمل ��ان ��ي ن �ي �ك��و ه��ول �ك �ن �ب��رغ (ف� ��ورس
إينديا) بفارق  44.137ث
 -10الفنلندي كيمي رايكونن (ف�ي��راري)
بفارق  47.777ث.

اليوم انطالق بطولة ويمبلدون
ت �ن �ط �ل��ق ال� �ي ��وم ب �ط��ول��ة وي �م �ب �ل��دون
االن �ك �ل �ي��زي��ة ل �ك��رة امل� �ض ��رب ،ث��ال�ث��ة
بطوالت «الغراند س�لام» ،التي تقام
على املالعب العشبية.
وارتفعت جوائز البطولة ه��ذا العام
الى أكثر من  30مليون يورو ،حيث
س �ي �ن��ال ال �ف��ائ��ز ب��ال �ل �ق��ب ف ��ي فئتي
الرجال والسيدات  2.14مليون يورو.
وتأتي بطولة ويمبلدون بعد حوالى
أس �ب��وع�ي�ن ع �ل��ى امل � �ب� ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ل�ب�ط��ول��ة روالن غ� ��اروس الفرنسية
ع�ل��ى امل�ل�اع��ب ال �ت��راب �ي��ة وال �ت��ي ت��وج
فيها االسباني راف��اي��ل ن��ادال بلقب
تاسع على حساب الصربي نوفاك
ديوكوفيتش ديوكوفيتش.
لكن االسباني ّ
املتوج في ويمبلدون
ع ��ام ��ي  2008و 2010ال ي�ح�ب��ذ
املالعب العشبية كثيرًا ،وهو كان قد
خرج من ال��دور االول العام املاضي
ب�خ�س��ارت��ه ام ��ام البلجيكي ستيف
دارس�ي��س ،وسقط ايضًا ف��ي ال��دور
الثاني ع��ام  2012ام��ام السلوفاكي
لوكاس روس��ول ،وقد يكون االخير
خصم نادال ايضًا في الدور الثاني
هذا العام.
ول� ��دى ال �س �ي��دات ،ت�ب�ق��ى االم�ي��رك�ي��ة
س �ي��ري �ن��ا ول �ي��ام��س امل �ص �ن �ف��ة أول ��ى
األق� � � ��وى واالب� � � � ��رز إلح� � � ��راز ل�ق�ب�ه��ا
ال �س ��ادس ف��ي وي �م �ب �ل��دون وال �ث��ام��ن
عشر في البطوالت الكبرى.

