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جائزة الكرة الذهبية

أصداء عالمية
مونديال :2018
شكوى انكليزية ضد روسيا

أمل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
أن تبقى جائزة الكرة الذهبية
بحوزة أحد العبي ناديه برشلونة،
وذلك في مقابلة مع مجلة «فرانس
فوتبول» أمس.

في تصريح الفت ،قال بيب
غوارديوال ،مدرب برشلونة اإلسباني،
إن نظيره في ريال مدريد البرتغالي
جوزيه مورينيو (الصورة) هو أفضل
مدرب في العالم.

املرشحون واملرشحات لجوائز األفضل

مسابقة كأس رابطة االندية الفرنسية
لكرة القدم .وسجل السنغالي غيران
نداو هدف املباراة الوحيد (.)11
وهنا باقي النتائج:
م��ون��اك��و × ل ��وري ��ان  3-5(1-1ركالت
ترجيحية)
مونبلييه × أجاكسيو 0-2
فالنسيان × بولونيي سور مير 0-4

س�ي�ط��ر ال�لاع �ب��ون االس �ب��ان واألملان
على قائمة امل��رش�ح�ين لنيل جائزة
الكرة الذهبية «فيفا» ألفضل العب
ف��ي ال �ع��ال��م ل �ع��ام  ،2010ب�ح�س��ب ما
ك�ش��ف االت �ح��اد ال��دول��ي ل �ك��رة القدم
«الفيفا» ومجلة «ف��ران��س فوتبول»
الفرنسية املتخصصة أمس ،اللذين
دمجا جائزتيهما.
وسيكشف عن الفائزين في زيوريخ
ال�س��وي�س��ري��ة ف��ي  10ك��ان��ون الثاني
.2011
وفي ما يأتي لوائح املرشحني:
 أفضل العب:أن��دري��س اي�ن�ي�ي�س�ت��ا ،ش��اف��ي ،دافيد
فيا ،إيكر كاسياس ،شابي ألونسو،
سيسك فابريغاس ،كارليس بويول
(اسبانيا) ،توماس مولر ،ميروسالف
ك �ل ��وزه ،ب��اس�ت�ي��ان شفاينشتايغر،
فيليب الم ،مسعود أوزي��ل (أملانيا)،
وي � �س � �ل ��ي س � �ن � ��اي � ��در ،أري � �ي� ��ن روبن
(ه��ول�ن��دا) ،جوليو س �ي��زار ،مايكون
(البرازيل)( ،حامل الجائزة) ليونيل
م�ي�س��ي (االرج �ن �ت�ي�ن) ،دان ��ي ألفيش
(ال� �ب ��رازي ��ل) ك��ري�س�ت�ي��ان��و رونالدو
(البرتغال) ،ديدييه دروغبا (ساحل
العاج) ،سامويل إيتو (الكاميرون)،

دي� �ي� �غ ��و ف � � � ��ورالن (االوروغواي)،
أسامواه جيان (غانا).
 أفضل العبة:ك ��ام ��ي أب �ي �ل��ي (ف ��رن � �س ��ا) ،بيرغيت
برينس ،فاتمير باجراماج (أملانيا)
س��و ي ��ون ج��ي (ك��وري��ا الجنوبية)،
م��ارت��ا (ال �ب��رازي��ل) ،ك��ارول�ين سيغير
(ال � �س � ��وي � ��د) ،ك��ري �س �ت�ي�ن سينكلير
(كندا) ،كيلي سميث (انكلترا) ،أبي
وام � �ب � ��اخ ،ه � ��وب س ��ول ��و (الواليات
املتحدة).
 أفضل مدرب لفرق الرجال:االيطالي كارلو أنشيلوتي (تشلسي
االن� �ك� �ل� �ي ��زي) ،االس� �ب ��ان ��ي فيسنتي
دل ب��وس �ك��ي (م �ن �ت �خ��ب إسبانيا)،
االمل � ��ان � ��ي ي ��واك� �ي ��م ل� � ��وف (منتخب
أمل� ��ان � �ي� ��ا) ،االس� �ك ��وت� �ل� �ن ��دي أليكس
ف �ي��رغ �ي �س��ون (م��ان �ش �س �ت��ر يونايتد

سيكشف عن
الفائزين في زيوريخ
السويسرية في 10
كانون الثاني 2011

االن� �ك� �ل� �ي ��زي) ،االس� �ب ��ان ��ي جوسيب
غ��واردي��وال (ب��رش�ل��ون��ة) ،البرتغالي
ج� ��وزي� ��ه م ��وري �ن �ي ��و (ان � �ت� ��ر ميالنو
االيطالي وري��ال مدريد االسباني)،
االوروغ� ��وي� ��ان� ��ي أوس � �ك ��ار تاباريز
(منتخب االوروغ� � ��واي) ،الهولندي
ل��وي��س ف� ��ان غ� ��ال (ب ��اي ��رن ميونيخ
االملاني) ،الهولندي برت فان مارفيك
(منتخب هولندا) ،الفرنسي أرسني
فينغر (ارسنال االنلكيزي).
 أفضل مدرب لفرق السيدات:ال �ف��رن �س��ي ب ��رون ��و ب �ي �ن��ي (منتخب
فرنسا) ،الكوري الجنوبي أين تشول
ت�ش��وي (م�ن�ت�خ��ب ك��وري��ا الجنوبية
ت �ح��ت  20ع� ��ام ��ًا) ،االمل ��ان� �ي ��ة مارين
م��اي�ن��رت (م�ن�ت�خ��ب امل��ان�ي��ا ت�ح��ت 20
ع��ام��ًا) ،االم�ي��رك��ي أل�ب��رت�ين مونتويا
(غولد برايد) ،االملانية سيلفيا نايد
(منتخب أمل��ان�ي��ا) ،االنكليزية هوب
ب ��اول (م�ن�ت�خ��ب أن�ك�ل�ت��را) ،الياباني
نوريو ساساكي (منتخب اليابان)،
االمل � ��ان � ��ي ب ��رن ��د ش � � � ��رودر (توربني
بوتسدام) ،السويدية بيا سوندهاغ
(م� �ن� �ت� �خ ��ب ال� � � ��والي� � � ��ات املتحدة)،
السويسرية بياتريس فون سيبنتال
(منتخب سويسرا).

هولندا
س �ح��ق ه�ي��راك�ل�ي��س ض�ي�ف��ه ب��ري��دا -4
 ،1ضمن منافسات املرحلة الحادية
عشرة من الدوري الهولندي.
كما ت�ع��ادل رودا م��ع ضيفه نيميغن
.1-1

قرعة كأس
العالم لألندية
تقام اليوم في زيوريخ
قرعة مونديال األندية في
كرة القدم التي تستضيفها
أبو ظبي من  8إلى  18كانون
األول ،بمشاركة  8فرق هي:
الوحدة بطل اإلمارات ،أنتر
ميالنو اإليطالي بطل أوروبا،
أنترناسيونال البرازيلي بطل
أميركا الجنوبية ،هيكاري
يونايتد من غينيا الجديدة
بطل أوقيانوسيا وباتشوكا
بطل الكونكاكاف،
املكسيكي َ
إضافة الى بطلي دوري أبطال
آسيا ودوري أبطال أفريقيا
اللذين يحددان الحقًا.

كرة المضرب

بطولة املاسترز :انطالقة جيدة لفوزنياكي وزفوناريفا
خ��رج األوزب �ك��ي دي�ن�ي��س ايستومني
املصنف سادسًا باكرًا من دورة سان
بطرسبرغ الروسية الدولية البالغة
جوائزها  663750دوالرًا ،إثر خسارته
أمام األوكراني ايليا مارتشينكو 6-2
و 2-2ثم باالنسحاب.
وتأهل الروماني فيكتور هانيسكو
امل �ص �ن��ف ث��ام �ن��ًا إل ��ى ال � ��دور الثاني
بتغلبه على األرجنتيني هوراسيو
زي � �ب ��ال ��وس  2-6و ،0-6والروسي
ي�ف�غ�ي�ن��ي دون �س �ك��وي ع �ل��ى مواطنه
ان� � � ��دري ك ��وزن �ي �ت �س ��وف  5-7و،6-7
واألم�ي��رك��ي راج�ي��ف رام ب�ف��وزه على
االس�ب��ان��ي ب��اب�ل��و ان��دوخ��ار  3-6و-6
 )7-5( 7و ،3-6وال��روس��ي قسطنتني
كرافتشوك على التشيكي فرانتيسك
س��رم��اك  2-6و ،3-6وال�ف��رن�س��ي بول
هنري ماتيو بفوزه على األرجنتيني
ماكسيمو غونزاليز  4-6و.3-6

دورة مونبلييه
بلغ األميركي ج��ون ايسنر املصنف
خامسًا الدور الثاني لدورة مونبلييه
ال�ف��رن�س�ي��ة ال��دول �ي��ة ال �ب��ال��غ مجموع
جوائزها  575الف دوالر ،بفوزه على
الفرنسي بينوي بير  5-7و.2-6
في الدور األول أيضًا فاز األرجنتيني

بطولة املاسترز

فيرا زفوناريفا (فادي األسعد ــ رويترز)
دي�ف�ي��د ن��ال�ب��ان��دي��ان امل�ص�ن��ف ثامنًا
على االسباني مارسيل غرانوييرس
 4-6و ،4-6واألميركي تايلور دانت
ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي روم � ��ان ج� ��وان 7-6
و 6-6و ،4-6واألملاني ميشا زفيريف
ع�ل��ى ال �ه��ول �ن��دي روب ��ن ه��اس��ي 6-7
و ،6-7والفرنسي ادربيان مانارينو
ع�ل��ى ال�س�ل��وف��اك��ي ل��وك��اس الك ��و -6
 3و 7-6و ،4-6والبلجيكي ستيف
دارسيس على األرجنتيني ادواردو
شوانك  2-6و.5-7

اس �ت �ه �ل ��ت ال ��دن� �م ��ارك� �ي ��ة كارولني
فوزنياكي املصنفة أولى مشوارها
ف��ي ب�ط��ول��ة امل��اس�ت��رز ل�ل�س�ي��دات في
ك � ��رة امل � �ض� ��رب ،ب� �ف ��وز ك ��اس ��ح على
الروسية ايلينا ديمنتييفا السابعة
 1-6و 1-6ف��ي ال��دوح��ة ،ف��ي الجولة
األول� � ��ى م ��ن م �ن��اف �س��ات املجموعة
البنية.
واحتاجت فوزنياكي إلى  54دقيقة
فقط للتخلص م��ن ديمنتييفا في
سعيها إل��ى إح ��راز ال�ل�ق��ب ،ف��ي ظل
غ� �ي ��اب ال �ش �ق �ي �ق �ت�ي�ن األميركيتني
س �ي��ري �ن��ا ول �ي��ام��س ح��ام �ل��ة اللقب
وف�ي�ن��وس وصيفتها والبلجيكية
جوستني هينان بسبب اإلصابة.
وض� �م ��ن امل� �ج� �م ��وع ��ة ذات � �ه� ��ا فازت
االوس �ت��رال �ي��ة س��ام��ان�ت��ا ستوسور
الخامسة على االيطالية فرانشيسكا
سكيافوني الرابعة  4-6و.4-6
وح ��ذت ال��روس �ي��ة ف �ي��را زفوناريفا
امل �ص �ن �ف��ة ث��ان �ي��ة ًح ��ذو فوزنياكي،
وحققت ف��وزًا سهال على الصربية
ي�ل�ي�ن��ا ي��ان�ك��وف�ي�ت��ش ال �س��ادس��ة -6
 3و 0-6ف� ��ي ال� �ج ��ول ��ة األول� � � ��ى من
منافسات املجموعة البيضاء.
(ا ف ب)

ّ
تقدم الفريق املسؤول عن ملف انكلترا
الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة
القدم  2018بشكوى رسمية لالتحاد
الدولي لكرة القدم «الفيفا» ضد رئيس
امللف الروسي املنافس ،بسبب تعليقات
صدرت عنه بحق انكلترا .وأكد متحدث
باسم ملف انكلترا تقديم الشكوى للفيفا،
ّ
ردًا على تعليقات نشرتها صحيفة
ً
«سبورت إكسبريس» املحلية نقال عن
اليكسي سوروكني رئيس ملف روسيا
الستضافة مونديال  2018تحدث فيها
عن ارتفاع معدل الجريمة في لندن
ومستويات تعاطي املشروبات الكحولية.

باق مع غاالكسي ويحلم
بيكام ٍ
باملنتخب
أكد نجم كرة القدم االنكليزي املخضرم
ديفيد بيكام (الصورة) بقاءه حتى نهاية
عقده مع نادي لوس انجلس غاالكسي
االميركي الذي يلعب له ،وفي
الوقت نفسه يعتقد انه يملك
فرصة لالنضمام إلى منتخب
انكلترا وهو على مشارف
الخامسة والثالثني من
العمر .وفي مقابلة تلفزيونية
ُعرضت في بريطانيا ،قال بيكام انه لن
يبرم اي عقود اعارة اخرى بعدما فعل
ذلك مرتني ،حيث لعب مع ميالن االيطالي.

لعب وهو في سن الـ!56
ّقدم يوري بوديشيف ،مساعد مدرب
نادي دينامو بريست البيالروسي،
لالعبيه درسًا عمليًا في كيفية االداء
على املستطيل االخضر ،عندما شارك
لبعض الوقت في مباراة في الدوري
املحلي لكرة القدم ،رغم انه في السادسة
والخمسني!
ورغم ذلك لم يمنع بوديشيف فوز بات
بوريسوف على فريقه  0-2في اللقاء،
اال انه اصبح الالعب االكبر سنًا في
تاريخ دوري هذه الدولة الواقعة في شرق
اوروبا.
وقال يوري بونتوس ،مدرب دينامو
بريست ،عن مساعده بعد املباراة« :ال
اعتقد ان ظهور بوديشيف كان من قبيل
التهريج .سأكون سعيدًا اذا ساعده احد
على دخول موسوعة غينيس لالرقام
القياسية».
وإضافة الى ذلك ،فإن موقع اتحاد كرة
القدم في بيالروسيا اختار بوديشيف
افضل العب في املباراة.

 4ركالت جزاء لفريق
في مباراة واحدة
في حالة نادرة الحدوث في مالعب كرة
القدم ،احتسب احد الحكام اربع ركالت
جزاء لناسيونال الذي سجل هدفني من
اثنتني منها فقط ،لكنه فاز  0-3على
تاكواريمبو الذي أنهى املباراة بعشرة
العبني في دوري االوروغواي ،ليمنح
ناسيونال مدربه الجديد خوان رامون
كاراسكو بداية ممتازة على ملعبه.

