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الدوري األميركي للمحترفين

إنديانا الوحيد بدون خسارة محققًا فوزه السابع

يواصل رونالدو
تسجيل االهداف
بغزارة (داني
بوتزو  -أ ف ب)

فرنسا (المرحلة )13
باريس سان جيرمان  -نيس 1-3
ال �س��وي��دي زالت � ��ان اب��راه �ي �م��وف �ي �ت��ش (39
و 57من ركلة جزاء و )75لسان جيرمان،
وال �ص��رب��ي نيمانيا بيسينوفيتش ()70
لنيس.
موناكو  -ايفيان 1-1
الكولومبي رادام ��ل فالكاو ( )27ملوناكو،
والدنماركي دانيا فاس ( )20إليفيان.
بوردو  -نانت 3-0
ف��ان�س��ان ب�س��اط ( )41و ال�س�ن�غ��ال��ي بابي
م�ي�س��ون دج�ي�ل��وب��ودج��ي ( )60وال�ص��رب��ي
فيليب ديوردييفيتش (.)64
مرسيليا  -سوشو 1-2
فلوران ثوفني ( )4وأندريه جينياك ( 83من
ركلة جزاء) ملرسيليا ،و الزامبي ايمانويل
مايوكا ( )60لسوشو.
باستيا  -رين 0-1
غانغان  -ليل 0-0
لوريان  -رينس 0-0
تولوز  -اجاكسيو 1-1
فالنسيان  -مونبلييه 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جرمان  31نقطة من 13
مباراة
 -2ليل  27من 13
 -3موناكو  26من 13
 -4نانت  23من 13
 -5مرسيليا  21من 13

نادال إلى نهائي
الـ «ماسترز» على
حساب فيدرر
بلغ اإلسباني رافايل نادال
املصنف اول املباراة
النهائية من بطولة املاسترز
للرجال البالغة جوائزها 6
ماليني دوالر ،واملقامة في
لندن بفوزه على السويسري
روجيه فيدرر السادس
 5-7و 3-6في الدور نصف
النهائي .وهي املرة الثانية
التي يبلغ فيها نادال املباراة
النهائية لبطولة املاسترز في
 4مشاركات فقط حتى االن،
بعد االولى عام  2010عندما
خسر امام فيدرر بالذات،
علمًا بانه غاب عن نسخة
العام املاضي بسبب االصابة.
وواصل نادال ،الفائز بعشرة
القاب منذ عودته في شباط
املاضي الى املالعب ،بعد
غياب نحو ثمانية اشهر
بسبب االصابة في الركبة،
عروضه القوية وتغلب على
منافسه التقليدي فيدرر للمرة
الرابعة على التوالي ،والرابعة
هذا العام بعد دورات انديان
ويلز وروما وسينسيناتي،
والـ  22في  33مباراة جمعت
بينهما حتى االن .كذلك حقق
نادال فوزه الـ  75هذا املوسم
مقابل  6هزائم .ويسعى نادال
الى اللقب االول في البطولة
والحادي عشر هذا العام
ليعادل رقمه القياسي عام
.2005

ب � ��ات ان ��دي ��ان ��ا ب ��اي �س ��رز ع �ل��ى ب �ع��د خ �ط��وة
واح��دة م��ن أفضل ب��داي��ة ف��ي ت��اري��خ ال��دوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة السلة
وال ��ذي حققه ك��ل م��ن ل��وس أنجلس اليكرز
وأوروالن� � � ��دو م��اج�ي��ك ب�ث�م��ان�ي��ة ان �ت �ص��ارات
دون خ�س��ارة ف��ي موسم  ،2011-2010وذل��ك
بتحقيقه ف��وزه السابع على التوالي وجاء
على حساب بروكلني نتس .91-96
وان��دي��ان��ا ه��و ال��وح �ي��د ال ��ذي ل��م ي�خ�س��ر اي
مباراة حتى االن منذ بداية املوسم.
وكانت افضل بداية النديانا حني حقق ستة
انتصارات متتالية لكن في املسمى القديم
للبطولة في موسم .1971-1970
وتألق نجم بايسرز ب��ول ج��ورج بتسجيله
 24نقطة واضاف ديفيد وست  18اخرى ،في
ح�ين ك��ان دي ��رون وليامس وج��و جونسون
االفضل لدى بروكلني برصيد  17نقطة لكل
منهما.
ويتصدر انديانا ترتيب املجموعة الوسطى
ب�ف��ارق م��ري��ح ع��ن اق��رب منافسيه كليفالند
كافالييرز الذي حقق فوزه الثالث في سبع
م �ب ��اري ��ات وك � ��ان ع �ل��ى ف �ي�لادل �ف �ي��ا سفنتي
سيكسرز  125-127بعد التمديد مرتني.
وح� �ق ��ق ب��وس �ط��ن س �ل �ت �ي �ك��س ف� � ��وزًا ص�ع�ب��ًا
بفارق نقطة واحدة على ميامي هيت حامل
اللقب  110-111بعد نجاح نجمه جف غرين
بتسجيل رمية ثالثية مع الصافرة النهائية
لحكم املباراة.
وكان رصيد غرين  24نقطة ،مقابل  17الفري
برادلي و 15لجوردان كراوفورد ،فيما سجل
ليبرون جيمس  25نقطة مع  8متابعات و10
ت�م��ري��رات حاسمة مل�ي��ام��ي ،واض ��اف زمياله
ك��ري��س ب ��وش ودواي � ��ن واي ��د  20و 18نقطة
على التوالي.
وال � �ف� ��وز ه ��و ال� �ث ��ال ��ث ل �ب��وس �ط��ن ف� ��ي س�ب��ع
م �ب ��اري ��ات ح �ي��ث ي �ح �ت��ل امل ��رك ��ز ال �ث��ال��ث في
مجموعة االطلسي ،والخسارة هي الثالثة

مليامي متصدر مجموعة الجنوب الشرقي.
وتغلب لوس انجلس كليبرز على هيوسنت
روك�ت��س  94-107محققًا ف��وزه ال��راب��ع حيث
يحتل امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي مجموعة ال�ه��ادئ
خلف فينيكس صنز.
وسجل للفائز كل من باليك غريفني وجاي.
ج��اي .ريديك  22نقطة ،وللخاسر تشاندلر
بارسونز ودواي��ت ه��وارد وباتريك بيفرلي
 23و 21و 19نقطة على التوالي.
ول �ق��ي ي��وت��ا ج ��از خ �س��ارت��ه ال �س��اب �ع��ة على
التوالي وكانت ام��ام تورونتو راب�ت��ورز -91
 115ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يحقق اي
ف��وز في البطولة حتى االن ،حيث يقبع في
ذيل ترتيب مجموعة الشمال الغربي.
وكان غوردون هايارد االفضل لدى الخاسر
بتسجيله  24نقطة ،مقابل  23نقطة م��ع 7
متابعات لتايلر هانسبروه من تورونتو.
وفي املباريات االخ��رى ،فاز اتالنتا هوكس
ع�ل��ى اورالن � ��دو م��اج�ي��ك  ،94-104وممفيس
غ��ري��زل �ي��س ع �ل��ى غ ��ول ��دن س �ت��اي��ت ووري � ��رز
 ،90-108وداالس مافريكس على ميلووكي
باكس  ،83-91وبورتالند ترايل باليزرز على
ساكرامنتو كينغز .85-96
وف��ي أب ��رز م�ب��اري��ات ال�س�ب��ت ،ام�ط��ر ال�ه��داف

خيبة جيمس لخسارة ميامي (أ ف ب)

ك �ي �ف��ن دوران � � � ��ت س �ل ��ة م �ض �ي �ف��ه دي �ت ��روي ��ت
بيستونز بـ 37نقطة وقاد اوكالهوما سيتي
ثاندر الى الفوز  .110-119واض��اف دوران��ت
 8م�ت��اب�ع��ات و 7ت�م��ري��رات ح��اس�م��ة وامل ��وزع
راس��ل وستبروك  20نقطة والبديل ستيفن
ادام ��س  17نقطة و 10م�ت��اب�ع��ات ،فيما كان
جوش سميث االفضل لدى الخاسر مع 25
نقطة واض ��اف غريغ م��ون��رو  20نقطة و15
متابعة واملوزع براندون جينينغز  22نقطة
و 11تمريرة حاسمة .وكان كيفن لوف قريبًا
م��ن تحقيق ثالثية م��زدوج��ة «تريبل داب��ل»
عندما قاد مينيسوتا تمبروولفز الى الفوز
على ضيفه داالس مافريكس .108-116
وس �ج ��ل ل� ��وف  32ن �ق �ط��ة و 15م �ت��اب �ع��ة و8
تمريرات حاسمة .وتألق ل��دى الفائز أيضًا
كيفن م��ارت��ن ب �ـ  32نقطة ،فيما ك��ان مونتا
اليس االفضل لدى الخاسر مع  23نقطة.
وكان البريطاني لوول دنغ قريبًا ايضًا من
االنجاز عندما سجل  19نقطة و 11متابعات
و 9تمريرات حاسمة وقاد شيكاغو بولز الى
تعميق جراح ضيفه يوتا جاز .73-97
واضاف لبولز كارلوس بوزر  18نقطة و10
متابعات والع��ب االرت�ك��از الفرنسي يواكيم
نواه  14نقطة و 8متابعات.
وافسد نيويورك نيكس قدوم نجمه السابق
ب��ات��ري��ك اي��وي �ن��غ ل �ي �ش��رف ع �ل��ى ت �ش��ارل��وت
بوبكاتس واسقطه .91-101
وت ��أل ��ق ل� ��دى ال �ض �ي��وف ن�ج�م�ه��م ك��ارم�ي�ل��و
انطوني بـ  28نقطة و 8متابعات و 6تمريرات
حاسمة واالي�ط��ال��ي ان��دري��ا بارنياني ب�ـ 28
ن�ق�ط��ة و 8م�ت��اب�ع��ات ،ف�ي�م��ا س�ج��ل للخاسر
كيمبا ووكر  25نقطة.
وه �ن��ا ب��رن��ام��ج م �ب��اري��ات ال �ي ��وم :ن�ي��وي��ورك
نيكس  -س��ان انطونيو س�ب��رز ،اوكالهوما
سيتي ثاندر  -واشنطن وي��زاردز ،فينيكس
صنز  -نيو اورليانز بيليكانز ،لوس انجلس
اليكرز  -مينيسوتا تمبروولفز.

الفورموال 1

عملية جراحية في الظهر تنهي موسم رايكونن
لن يشارك السائق الفنلندي كيمي رايكونن
ف��ي السباقني االخ�ي��ري��ن م��ن بطولة العالم
ل �س �ب ��اق ��ات س � �ي � ��ارات ال � �ف� ��ورم� ��وال ،ب�س�ب��ب
خ� �ض ��وع ��ه ل �ع �م �ل �ي��ة ج ��راح� �ي ��ة ف� ��ي ال �ظ �ه��ر
منتصف األسبوع املقبل.
ً
وكانت الشكوك تحوم اصال حول مشاركة
«ال��رج��ل ال�ج�ل�ي��دي» ف��ي اوس�ت�ن وال�ب��رازي��ل،
ل �ك ��ن ل �س �ب � ٍ�ب آخ � ��ر ه� ��و خ�ل�اف ��ه م� ��ع ف��ري �ق��ه
ل��وت��وس ف��ي الجولة املاضية ف��ي أب��و ظبي
ح �ي��ث اع �ت��رف ال�ف�ن�ل�ن��دي ب��أن��ه ل��م يحصل

على راتبه ،وه� ّ�دد بترك الفريق في حال لم
يحصل على مستحقاته ،قبل ان يتوصل
ل ��وت ��وس م �ع��ه ال� ��ى ات� �ف ��اق ج��دي��د م ��ن أج��ل
ضمان مشاركته في الجولتني املقبلتني.
اال ان اوج � � ��اع ال �ظ �ه��ر ال� �ت ��ي ع ��ان ��ى م�ن�ه��ا
راي � �ك ��ون ��ن خ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي س� �ب ��اق ج ��ائ ��زة
سنغافورة الكبرى ،دفعته الى اتخاذ قرار
ب ��إج ��راء ع�م�ل�ي��ة ج��راح �ي��ة ف ��ي س��ال��زب��ورغ
ال �ن �م �س��وي��ة ي � ��وم ال �خ �م �ي��س امل� �ق� �ب ��ل ،ل�ك��ي
ّ
يكون جاهزًا للتجارب الشتوية مع فريقه

الجديد فيراري في  .2014واكد مدير أعمال
السائق الفنلندي ستيف روبرتسون ملوقع
«أوت � ��وس� � �ب � ��ورت» امل �ت �خ� ّ�ص ��ص أن م��وس��م
رايكونن قد انتهى الن��ه بحاجة ال��ى أربعة
أس��اب�ي��ع ك�ف�ت��رة راح ��ة ع�ل��ى األق ��ل ،مضيفًا:
«اآلالم التي يعانيها رايكونن شديدة جدًا».
وف��ي ظ��ل غ�ي��اب راي �ك��ون��ن ،ي�ت��وق��ع ان يحل
السائق االحتياطي ف��ي ل��وت��وس اإليطالي
داف � �ي � ��د ف ��ال� �س� �ي �ك ��ي ،م � �ك� ��ان راي � �ك� ��ون� ��ن ف��ي
الجولتني االخيرتني.

بطولة العالم للدراجات النارية

ماركيز أصغر بطل للعالم في تاريخ «موتو جي بي»
دخل االسباني مارك ماركيز (هوندا) تاريخ
ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل �ل��دراج��ات ال �ن��اري��ة ف��ي فئة
«موتو جي ب��ي» من أوس��ع أبوابها ،بعدما
أصبح أصغر سائق منذ ان�ط�لاق املسابقة
ي�ح��رز ال�ل�ق��ب ال �ع��امل��ي ،وذل ��ك بحلوله ثالثًا
في سباق جائزة فالنسيا الكبرى ،املرحلة
الثامنة عشرة واألخيرة.
وت�م�ك��ن م��ارك�ي��ز ف��ي س��ن ال �ـ  20ع��ام��ًا م��ن أن
ً
ي �ت� ّ�وج ب �ط�لا ل�ل�ع��ال��م ف��ي م��وس�م��ه األول في
«م ��وت ��و ج ��ي ب � ��ي» .وح� ��ل االس �ب ��ان ��ي اآلخ ��ر
خ��ورخ��ي ل��ورن��زو (ي��ام��اه��ا) ف��ي امل��رك��ز األول
بزمن  46،10،302دقيقة متقدمًا على مواطنه
دانيال ب��دروزا (هوندا) بفارق  3,934ثانية،
وعلى ماركيز بفارق  7,357ث.
َ
وف ��ي ف �ئ��ة «م��وت��و  »2ل��م ُي �ك��ت��ب ل�لاس�ب��ان��ي
بول اسبارغارو (كاليكس) ان يحتفل بلقب
ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ،ال� ��ذي ت ��وج ب��ه ف��ي امل��رح�ل��ة
السابقة بطريقة ُمثلى ،حيث حل في املركز
التاسع والعشرين.
وتمكن مواطن اسبارغارو ،نيكوالس تيرول
ً
(سوتير) ،من الحلول أوال في السباق قاطعًا
املسافة بزمن  43,24,972دقيقة ،متقدمًا على

ماركيز على منصة التتويج (أ ف ب)
زم �ي �ل��ه االس �ب��ان��ي اآلخ� ��ر ج � ��وردي ت��وري��س
بفارق  4,047ثانية ،وزميله الفرنسي يوهان
زاركو بفارق  5,993ث.
واحرز االسباني مافريك فيناليس (كي تي
ام) ل�ق��ب ب�ط��ول��ة ف�ئ��ة «م��وت��و  »3ب�ع��د ف��وزه
باملركز االول.
ً
وانهى فيناليس السباق مسجال 40,12,463
دقيقة ،متقدمًا على االملاني يوناش فولغر

(كاليكس) واالس�ب��ان��ي اليكس ري�ن��س (كي
تي ام) بفارق بسيط جدًا بلغ  0,186و0,187
ثانية على التوالي.
 الترتيب النهائي لفئة «موتو جي بي»: -1ماركيز  334نقطة
 -2لورنزو 330
 -3بدروزا 300
 -4االيطالي فالنتينو روسي (ياماها) 237
 -5البريطاني كال كروتشلو (ياماها) 188
 الترتيب النهائي لفئة «موتو :»2 -1اسبارغارو  265نقطة
 -2البريطاني سكوت ريدينغ (كاليكس) 225
 -3االسباني ايستيف رابات (كاليكس) 215
 -4الفنلندي ميكا كاليو (كاليكس) 187
 -5السويسري دومينيك أيغيرتير (سوتير)
157
 الترتيب النهائي لفئة «موتو :»3 -1فيناليس  323نقطة
 -2رينس 211
 -3االسباني لويس سالوم (كي تي أم) 300
 -4االسباني أليكس ماركيز (كي تي أم) 213
 -5فولغر .183

