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أصداء عالمية

كأس العالم 2014

العالم يحبس أنفاسه :قرعة مونديال البرازيل اليوم
ستكون البرازيل محط
أنظار العالم اليوم عندما
تنظم عملية سحب
قرعة نهائيات بطولة
كأس العالم  2014التي
تستضيفها على أراضيها
الصيف املقبل .ويشارك في
مراسم القرعة ثمانية نجوم
سابقني يمثلون ثماني دول
سبق لها إحراز اللقب
يحبس ال�ع��ال��م أن�ف��اس��ه ال �ي��وم عندما
تطلق البرازيل ،فعليًا ،العد العكسي
مل��ون��دي��ال �ه��ا ص �ي��ف  2014م ��ن خ�ل�ال
س�ح��ب ق��رع��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ات ف��ي منتجع
كوستا دو ساويبي الساحلي الواقع
في شمال شرق البرازيل حيث ينتظر
 32م �ن �ت �خ �ب��ًا م �ع ��رف ��ة م �ص �ي��ره��م ف��ي
الحدث الرياضي االكبر في العالم.
وس�ت�ق��ام ال�ق��رع��ة ع�ل��ى ب�ع��د س��اع��ة من
م��دي�ن��ة س��ال �ف��ادور ف��ي ب��اه �ي��ا ،وال�ت��ي
ك ��ان ��ت ت �ل �ق��ب ب �م��دي �ن��ة ال� �س� �ع ��ادة ف��ي
ال �ب��رازي��ل ،اب� �ت � ً
�داء م��ن ال �س��اع��ة 13,00
ب��ال �ت��وق �ي��ت امل �ح �ل��ي ( 18,00ب�ت��وق�ي��ت
ب �ي��روت) .وت�ق��ع ك��وس�ت��ا دو س��اوي�ب��ي
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة دوس ك ��وك� �ي ��روس ال �ت��ي
ت �م �ت��از ب�م��وق�ع�ه��ا ال �ج �غ��راف��ي املتميز
في ساحل والية باهيا التي تقع على
بعد  76كيلومترًا من شمال عاصمتها
سلفادور.
وبعد انتهاء العروض الفنية ،سيقوم
أم�ين ع��ام االت�ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم
(فيفا) ،جيروم فالكه ،ب��إج��راء مراسم
ال�ق��رع��ة ،وس�ي�س��اع��ده ف��ي ذل��ك ثمانية
ن� � �ج � ��وم س� ��اب � �ق �ي�ن ي� �م� �ث� �ل ��ون ث �م ��ان ��ي

دول س �ب��ق ل �ه��ا ال �ف ��وز ب��ال �ل �ق��ب ،وه��م
أل �ي �س �ي��دي��س غ �ي �غ �ي��ا (االوروغ � � � � ��واي)
وال� �س� �ي ��ر ج �ي��ف ه �ي��رس��ت (ان �ك �ل �ت��را)
وماريو كيمبيس (االرجنتني) ولوثر
ماثيوس (املانيا) وزي��ن الدين زي��دان
(ف��رن �س��ا) وك��اف��و (ال �ب��رازي��ل) وف��اب�ي��و
كانافارو (ايطاليا) وفرناندو هييرو
(اسبانيا).
ومن بني كل هؤالء ،هناك أيقونة تلفت
االن �ت �ب��اه ب�ش�ك��ل ك �ب �ي��ر ،وه ��و غ�ي�غ�ي��ا،
ال��وح �ي��د م��ن ب�ي�ن أب �ط��ال ك ��أس ال�ع��ال��م
 1950ال ��ذي م��ا زال ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة.
وبفضل هدف الفوز بنتيجة  1-2الذي
سجله ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ض��د ال�ب��رازي��ل
في مدينة ريو دي جانيرو ،بات نجم
منتخب «ال سيليستي» السابق خالدًا
في الذاكرة إلى األبد.

وت ��رك االت �ح��اد ال��دول��ي آل �ي��ة السحب
املعتمدة ط��ي الكتمان حتى الجمعة،
ل �ك��ن ك ��ل م �ج �م��وع��ة س �ت �ض��م منتخبًا
مصنفًا الى جانب البرازيل املضيفة.
واملنتخبات املصنفة في القبعة االولى
ه��ي :البرازيل ،االرجنتني ،كولومبيا،
االوروغ � ��واي ،اسبانيا حاملة اللقب،
املانيا ،بلجيكا وسويسرا.
وت �ض��م ال�ق�ب�ع��ة ال�ث��ان�ي��ة  7منتخبات
راهنًا هي :تشيلي ،االك��وادور ،ساحل
ال� � �ع � ��اج ،غ� ��ان� ��ا ،ال � �ج� ��زائ� ��ر ،ن �ي �ج �ي��ري��ا
وال� �ك ��ام� �ي ��رون ،أي ب ��اق ��ي امل�ن�ت�خ�ب��ات
م ��ن أم �ي��رك��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة وامل�ن�ت�خ�ب��ات
االفريقية املتأهلة.
أم��ا ال�ق�ب�ع��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ت�ض��م :ال��والي��ات
امل � �ت � �ح� ��دة ،امل� �ك� �س� �ي ��ك ،ك ��وس� �ت ��اري� �ك ��ا،
ه � �ن� ��دوراس ،ال� �ي ��اب ��ان ،إي � � ��ران ،ك��وري��ا

ينتظر  32منتخبًا معرفة مصيرهم (فاندرلي أمليدا ــ أ ف ب)

ستضم كل
مجموعة منتخبًا
مصنفًا الى جانب
البرازيل المضيفة

الجنوبية وأوستراليا ،أي منتخبات
كونكاكاف وآسيا.
ل �ك��ن االن� �ظ ��ار س �ت �ت��رك��ز ع �ل��ى ال�ق�ب�ع��ة
ال� ��راب � �ع� ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ض ��م  9م �ن �ت �خ �ب��ات
اوروب �ي ��ة غ�ي��ر م�ص�ن�ف��ة ه ��ي :ه��ول�ن��دا،
ايطاليا ،انكلترا ،البرتغال ،اليونان،
ال�ب��وس�ن��ة ،ك��روات�ي��ا ،روس�ي��ا وفرنسا.
وس �ي �ت��م س �ح��ب أح ��ده ��ا ل�ت�ن�ض��م ال��ى
القبعة الثانية.
وس � �ت� ��وزع امل �ن �ت �خ �ب��ات ال� � � �ـ 32ع �ل��ى 8
مجموعات من  4منتخبات في الدور
االول ،ح�ي��ث ي�خ��وض ك��ل م�ن�ه��ا ث�لاث
م�ب��اري��ات ،يتأهل على اث��ره��ا بطل كل
مجموعة ووصيفه ال��ى ال��دور الثاني
ال� � ��ذي ي� �ق ��ام ب �ن �ظ��ام خ� � ��روج امل �غ �ل��وب
ً
وصوال الى املباراة النهائية.
وذكر االتحاد الدولي أنه سيضع قبعة
منفصلة فيها املنتخبات املصنفة في
القبعة االول��ى م��ن اميركا الجنوبية،
وأح��ده��ا سيواجه املنتخب االوروب��ي
ال � � ��ذي س �ي �س �ح��ب اس� �م ��ه م� ��ن ال �ق �ب �ع��ة
الثانية ،كي ال تضم أي مجموعة ثالثة
منتخبات من اوروبا.
وأض� � ��اف ال �ف �ي �ف��ا أن� ��ه ق ��د «ي �ق �ف��ز» م��ن
مجموعة ال��ى أخ��رى ت�ف��ادي��ًا ملواجهة
ً
منتخبات من اتحاد قاري واحد (مثال
ك��ي ال ت�ق��ع ت�ش�ي�ل��ي أو االك� � ��وادور في
مجموعة واح��دة مع منتخب أميركي
جنوبي مصنف).
وت �ت �ك��اث��ر ال �ت��رج �ي �ح��ات ق �ب��ل ال �ق��رع��ة
بحثًا عن مجموعة حديدية محتملة،
ق��د ت �ض��م إح ��داه ��ا ال �ب��رازي��ل وف��رن�س��ا
وانكلترا واليابان.
واعتمد الفيفا في تحديد املنتخبات
امل � �ص � �ن � �ف� ��ة ،أي ال � � �ب� � ��رازي� � ��ل (ال� �ب� �ل ��د
امل �ض �ي��ف) واالرج �ن �ت�ي�ن وك��ول��وم�ب�ي��ا
واالوروغ� � � � � � ��واي وب �ل �ج �ي �ك��ا وامل ��ان �ي ��ا
واسبانيا وس��وي�س��را ،على تصنيفه
الشهري الصادر في  17تشرين االول
املاضي.

تبرز مشاركة
االوروغوياني
أليسيديس غيغيا
في سحب القرعة

الدوري األميركي للمحترفين

أولدريدج ّ
يتفوق على دورانت 38 :نقطة لـ33
ّ
دون إنديانا بايسرز أول ف��وز له على
أرض يوتا جاز  86-95منذ  29تشرين
ال �ث��ان��ي  ،2005ف��ي ال � ��دوري األم�ي��رك��ي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة.
وس�ج��ل للفائز الن��س ستيفنسون 15
نقطة ،واالرجنتيني لويس سكوال 14
نقطة وروي هيبرت  13نقطة ،فيما كان
ديريك فايفورز االفضل ل��دى الخاسر
م ��ع  22ن�ق�ط��ة و 13م �ت��اب �ع��ة ،واض ��اف
العب االرتكاز التركي اينيس كارتر 20
نقطة و 10متابعات.
وام��ام صيحات جماهيره «ام في بي،
ام في ب��ي» (افضل الع��ب في ال��دوري)،
ح �ق��ق الم � ��ارك � ��وس اول � ��دري � ��دج اف �ض��ل
رصيد له هذا املوسم مع  38نقطة و13
متابعة و 5تمريرات حاسمة ،ليلحق
ب ��ورت�ل�ان ��د ت ��راي ��ل ب�ل�اي ��زرز ال �خ �س��ارة
االول � � ��ى ب ��أوك�ل�اه ��وم ��ا س �ي �ت��ي ث��ان��در
وصيف  2012بعد  8انتصارات -111
.104
وه��ذه امل��رة التاسعة ه��ذا امل��وس��م التي
يحقق فيها اولدريدج ثنائية مزدوجة
«دابل دابل» والـ 15التي يسجل فيها 20
نقطة على االقل هذا املوسم.

ّ
تأجلت مباراة سبرز ومينيسوتا بسبب عطل في املولد ادى الى ظهور دخان (أ ف ب)
وقال اولدريدج« :هذا امر سوريالي .انا
هنا منذ فترة طويلة ،ولم اسمع كثيرًا
هتافات مماثلة .لقد كانت ليلة كاملة
بالنسبة لي».
ول � ��دى ال �خ ��اس ��ر ،س �ج��ل ال �ن �ج��م كيفن
دورانت  33نقطة و 7متابعات واملوزع
راسل وستبروك  21نقطة.

وحقق بورتالند فوزه الرابع عشر في
 15مباراة بينها  11فوزًا متتاليًا.
وتأجلت مباراة مينيسوتا تمبروولفز
مع سان انطونيو سبرز بسبب الدخان
املتصاعد داخل قاعة «مكسيكو سيتي
ارينا» في مكسيكو سيتي.
وت��م اخ�ل�اء القاعة قبل  45دقيقة على

ب��داي��ة امل �ب ��اراة ب�س�ب��ب ع�ط��ل ف��ي مولد
ك �ه��رب��ائ��ي خ� � ��ارج ال� �ق ��اع ��ة م ��ا ت�س�ب��ب
ب �ظ �ه��رور دخ � ��ان ك �ث �ي��ف ف ��ي ال ��داخ ��ل،
بحسب املتحدثة باسم الدوري شارون
ليما.
وس�ت�ق��ام امل �ب��اراة ال�ج��دي��دة ع�ل��ى ارض
مينيسوتا.
وف��ي م�ب��اراة ف��از فيها اتالنتا هوكس
ع�ل��ى ل ��وس ان�ج�ل��س ك�ل�ي�ب��رز ،97-107
ع ��ادل الع ��ب االول ،ك��اي��ل ك��ورف��ر ،ع��دد
امل�ب��اري��ات املتتالية ال�ت��ي يسجل فيها
على االقل ثالثية واحدة ،والذي يحمله
دان��ا ب��اروس منذ  1996م��ع  89مباراة
م �ت �ت��ال �ي��ة .وف ��ي ب��اق��ي امل� �ب ��اري ��ات ،ف��از
كليفالند كافالييرز على دنفر ناغتس
 ،88-98وداالس م��اف��ري�ك��س ع�ل��ى نيو
اورليانز بيليكانز  ،97-100وفينيكس
ص�ن��ز ع�ل��ى ه�ي��وس�تن روك �ت��س ،88-97
ودي�ت��روي��ت بيستونز على ميلووكي
باكس .98-105
وهنا برنامج مباريات اليوم :بروكلني
ن �ت��س  -ن� �ي ��وي ��ورك ن �ي �ك��س ،م�م�ف�ي��س
غ��ري��زل �ي��س  -ل� ��وس أن �ج �ل��س ك�ل�ي�ب��رز،
شيكاغو بولز  -ميامي هيت.

اراغونيس يعتزل التدريب نهائيًا
اعتزل املدرب اإلسباني لويس اراغونيس
الذي قاد منتخب بالده الى احراز كأس
اوروبا لكرة القدم عام  2008التدريب
وهو في سن الخامسة والسبعني .وصرح
اراغونيس« :هذه هي السن التي تجعلني
اعتزل .القرار لم يكن صعبًا بالنسبة الي».
وكان اراغونيس ترك منتخب بالده بعد
احراز كأس اوروبا وانتقل لالشراف على
فنربخشة حيث امضى موسمًا واحدًا
غير ناجح ،وال يزال منذ  2009دون عمل.
واشرف اراغونيس خالل  35عامًا على 10
اندية منها اتلتيكو مدريد  3مرات متقطعة
واحرز معه بطولة الدوري مرة وكأس
اسبانيا  3مرات ،ومع برشلونة في موسم
.1988-1987

روبن يغيب  6أسابيع
عن املالعب
أعلن نادي بايرن ميونيخ أن نجمه
الهولندي ارين روبن سيغيب  6اسابيع
عن املالعب بسبب اصابة تعرض لها في
ركبته .وتعرض روبن لالصابة األول من
امس االربعاء خالل مباراة فريقه ضد
اوغسبورغ والتي انتهت بفوز األول 0-2
في الدور الثالث من كأس املانيا .وسيغيب
روبن بالتالي عن مسابقة كأس العالم
لالندية املقررة في املغرب بني  11و21
كانون االول الحالي .وفي ظل توقف الدوري
ً
ابتداء من  22الجاري،
االملاني لفترة الشتاء
ستكون عودة روبن الى فريقه في نهاية
كانون الثاني املقبل .وقال هانز ـ فيلهلم
مولر ـ فولفارت طبيب بايرن« :تعرض روبن
ً
لقطع عميق وصوال الى مفصل الركبة».

الحكم بالسجن  7سنوات
على رئيس نادي إشبيلية
حكمت املحكمة العليا اإلسبانية بالحبس
سبع سنوات على رئيس نادي إشبيلية
خوسية ماريا ديل نيدو ،بعد ثبوت تورطه
في عملية فساد مع العمدة السابق ملدينة
ماربيا خوليان مونيوث .وكانت محكمة
ملقة قد قضت بهذه العقوبة على خلفية
ثبوت تورطهما في القضية التي حملت
اسم «مينوتاس» ،باتهامات االحتيال
واالختالس من املال العام ،وهو ما أكدته
املحكمة العليا .وكانت الشرطة اإلسبانية
قد اعتقلت خوليان مونيوث عام  2006في
عملية واسعة ملكافحة الفساد.

قانون جديد مقترح ملعاقبة
الالعبني في كرة القدم
أعرب رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم
(اليويفا) األسطورة الفرنسي ميشيل
بالتيني عن رغبته باتباع نظام جديد
ً
ملعاقبة الالعبني خالل املباريات بدال من
االنذارات .ويقضي هذا املشروع بطرد
الالعب املرتكب لخطأ عنيف من  10إلى
 15دقيقة في ذات املباراة التي ارتكب فيها
ً
الخطأ بدال من حصوله على بطاقة صفراء،
وهو قانون أشبه بما يجري تطبيقه في
لعبة «الرغبي» .ويرى بالتيني أن مثل هذه
ً
العقوبة ستكون أكثر عدال ألنها ستصب
بشكل مباشر في صالح الفريق الذي تأثر
من الخطأ املرتكب من قبل العب الفريق
املنافس .وأوضح بالتيني لصحيفة «آس»
االسبانية« :إنها فكرة  ،اقتراح ،ال تحتاج
إلى اختبار ،ينبغي أن نرى ما إذا كان هذا
األمر جيدًا لكرة القدم».

