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مالعب أوروبا

فخًا لالنتر

أسماء أبطال الدوري في أوروبا!
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،برشلونة اإلسباني ،بايرن ميونيخ األملاني،
إن�ت��ر م�ي�لان��و اإلي �ط��ال��ي ول�ي��ل ال�ف��رن�س��ي ه��ي ال �ف��ائ��زة ب��ال�ب�ط��والت امل�ح�ل�ي��ة في
بالدها لهذا امل��وس��م .هكذا ببساطة توقع مرصد العبي ك��رة القدم املحترفني
في سويسرا وفق دراسة فنية وإحصائية أجراها بالتعاون مع شركة «رانينغ
بول» املختصة.
ّ
وطور املرصد إحصاءات جديدة لكرة القدم تمزج بني البحث األكاديمي وخبرة
جمع البيانات ،باإلضافة إلى قاعدة البيانات الواسعة التي تجريها «رانينغ
بول».
وأخذ التوقع في االعتبار عدد الالعبني لدى أندية البطوالت الخمس الكبرى
ونوعيتهم َّ ،باإلضافة إلى خبرة الالعبني واستقرار الفرق.
في أوروبا
ُ
ومن خالل النتائج ،توزع األندية إلى قسم يمكنه املنافسة على اللقب ( 3نجوم)،
وقسم آخ��ر ق��ادر على املنافسة على املقاعد األوروب�ي��ة (نجمتان) وقسم ثالث
سيواجه صعوبة في البقاء بني أندية النخبة (نجمة واحدة).
ففي بطولة إنكلترا ،توقع املرصد إح��راز مانشستر يونايتد ( 3نجوم) لقب
ّ
الدوري ،متقدمًا على تشلسي ( )3حامل اللقب ومانشستر سيتي (نجمتان).
وفي إسبانيا توقع حلول برشلونة ( )3في املركز األول أم��ام ري��ال مدريد ()3
وإشبيلية ( .)2وفي إيطاليا توقع محافظة إنتر ميالنو ( )3على لقبه أمام روما
( )3وميالن (.)3

يستقبل بايرن
ميونيخ األلماني
وصيف النسخة
الماضية روما اإليطالي
يستهل ريال
مدريد اإلسباني حملته
في المسابقة عندما
يستضيف اياكس
أمستردام

وي �س �ت �ه��ل ري � ��ال م ��دري ��د اإلسباني
ح � �م � �ل � �ت ��ه ف � � ��ي امل� � �س � ��اب� � �ق � ��ة عندما
ي�س�ت�ض�ي��ف اي ��اك ��س أم� �س� �ت ��ردام في
املجموعة السابعة.
ويملك ري��ال م��دري��د ال��رق��م القياسي
ف ��ي اح � � ��راز ال �ل �ق��ب ( 9م� � � ��رات) ،لكن
تتويجه األخير جاء عام  ،2002وقد
خرج من دور الـ  16في األعوام الستة
املاضية.
ولن تكون مواجهة ريال مع خصمه
سهلة ،اذ يعتبر اياكس من األندية

العريقة في «ال�ق��ارة العجوز» ،وهو
ت� � ّ�وج  4م� ��رات أع � ��وام  1971و1972
و 1973و ،1995ل�ك�ن��ه س�ي�ع��ان��ي من
غياب ه��داف��ه األوروغ��وي��ان��ي لويس
سواريز بسبب اإليقاف.
وف ��ي ال �ل �ق��اء ال �ث��ان��ي ف��ي املجموعة،
يستضيف ميالن اإليطالي أوسير
الفرنسي على ملعب «س��ان سيرو»
بعد خ�س��ارت��ه القاسية ف��ي الدوري
املحلي أمام تشيزينا املتواضع 2-0
السبت املاضي.

وال ي � �ع� � ّ�د وض� � ��ع أوك � �س � �ي� ��ر أفضل
محليًا ،إذ عجز عن الفوز في خمس
مباريات حتى اآلن (ت�ع��ادل  4مرات
وخسر م��رة) ،ليحتل امل��رك��ز السابع
عشر في الترتيب.
وف ��ي امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ام �ن��ة ،يستقبل
ارسنال االنكليزي ضيفه سبورتينغ
ب� ��راغ� ��ا ال �ب��رت �غ��ال��ي ال� � ��ذي يخوض
املسابقة ألول مرة.
وي��أم��ل ارس �ن��ال أن ي�ت�م��اث��ل املدافع
ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ت��وم��اس ف �ي��رم��ال�ين الى

ال �ش �ف��اء ب �ع��د ت �ع��رض��ه إلص ��اب ��ة في
كاحله خالل مباراة بولتون .وفي ظل
غياب املهاجمني الهولندي روبن فان
برسي ،الدنماركي نيكالس بندتنر
وثيو والكوت ،ستخلو الساحة مرة
جديدة أمام املغربي مروان الشماخ
ال��ذي ع��رف الطريق ال��ى الشباك في
املباراة األخيرة ،والذي يتفاهم جيدًا
مع صانع األلعاب االسباني سيسك
فابريغاس.
وف� ��ي امل �ج �م��وع��ة ع �ي �ن �ه��ا ،يستقبل
ش� ��اخ � �ت� ��ار دان � �ي � �ت � �س ��ك األوكراني
بارتيزان بلغراد الصربي.
وهنا البرنامج:
 املجموعة الخامسة:ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ (امل ��ان� �ي ��ا)  -روما
(ايطاليا)
ك � �ل ��وب ك � �ل ��وج (روم � ��ان� � �ي � ��ا)  -بازل
(سويسرا)
 املجموعة السادسة:م��رس �ي �ل �ي��ا (ف� ��رن � �س� ��ا)  -سبارتاك
موسكو (روسيا)
زي �ل �ي �ن ��ا (س� �ل ��وف ��اك� �ي ��ا)  -تشلسي
(انكلترا)
 املجموعة السابعة:ري � ��ال م ��دري ��د (اس �ب��ان �ي��ا)  -اياكس
امستردام (هولندا)
ميالن (ايطاليا)  -أوسير (فرنسا)
 املجموعة الثامنة:ارسنال (انكلترا)  -سبورتينغ براغا
(البرتغال)
ش��اخ �ت��ار دون �ي �ت �س��ك (اوك ��ران� �ي ��ا) -
بارتيزان بلغراد (صربيا)
وت �ق��ام امل �ب��اري��ات جميعها الساعة
 21.45بتوقيت بيروت.
(األخبار ،أ ف ب)

• كرة المضرب •

ّ
نادال أصغر العب يحرز كل األلقاب الكبرى
ح�ق��ق اإلس�ب��ان��ي راف��اي��ل ن� ��ادال ،امل�ص�ن��ف أول في
ال�ع��ال��م ،ل�ق��ب ب�ط��ول��ة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة املفتوحة
ل �ك��رة امل� �ض ��رب ،آخ ��ر ال �ب �ط��والت األرب � ��ع الكبرى،
البالغة قيمة جوائزها  22.7مليون دوالر ،للمرة
�وزه على الصربي نوفاك
األول��ى ف��ي مسيرته ب�ف� ً
ديوكوفيتش املصنف ثالثًا 6ـ 4و5ـ 7و6ـ 4و6ـ 2في
املباراة النهائية.
وه��ذا اللقب ه��و ال�ث��ال��ث على ال�ت��وال��ي ل�ن��ادال في
ب�ط��والت «ال�غ��ران��د س�لام» والتاسع ف��ي مسيرته،
متخلصًا من عقدته في «فالشينغ ميدوز» حيث
ت��وق��ف م� �ش ��واره ف ��ي ال � ��دور ن �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي في
العامني املاضيني.
وأص� � �ب � ��ح ن � � � � ��ادال س � ��اب � ��ع الع � � ��ب ي� �ح� �ق ��ق ألقاب
ال ��دورات األرب��ع الكبرى بعد السويسري روجيه
فيديرر ،األميركيني أن��دري��ه أغاسي ودون بادج،
األوس � �ت� ��رال � �ي �ي�ن روي إي � �م� ��رس� ��ون ورود ليفر،
واإلنكليزي فريد بيري.

وقال ن��ادال بعد ف��وزه« :إنه حلم لي أن أحرز لقب
الدورات األربع الكبرى ،لكن الحلم األكبر أن أحرز
ّ
أتخيل
لقب الواليات املتحدة .إنه شعور رائع .لم
ّ
قط إحراز ألقاب ال��دورات األرب��ع» .وأضحى نادال
أص�غ��ر الع��ب ( 24ع��ام��ًا) ي�ف��وز بالبطوالت األربع
الكبرى ،وراب��ع الع��ب يحرز ثالثة ألقاب متتالية
في «الغراند سالم» (في حقبة البطوالت املفتوحة
التي بدأت عام  )1968بعد فيديرر واألميركي بيت
سامبراس واألوسترالي رود ليفر.
أم��ا ديوكوفيتش ال��ذي ارت�ق��ى إل��ى ا ّمل��رك��ز الثاني
ف��ي التصنيف ال�ع��امل��ي ل�لاع�ب�ين ،فعلق على أداء
خصمه بأنه «لديه كل اإلمكانات ليصبح أفضل
ّ
العب في التاريخ ،يقدم حاليًا أفضل مستوياته
على األراضي الصلبة .يملك طريقة لعب مختلفة
لكل أرضية ،وأح��رز جميع األلقاب .لقد أثبت أنه
األفضل في العالم».
(أ ف ب)

أصداء عالمية
خضيرة أسرع من رونالدو
قد يعتقد البعض أن البرتغالي كريستيانو
رونالدو هو أسرع الالعبني في العالم وفي
فريقه ريال مدريد اإلسباني.
لكن األملاني سامي خضيرة
(الصورة) فاجأه خالل تدريبات
النادي امللكي عندما تمكن من
التفوق عليه في سباق املسافات
القصيرة التي تصل إلى 75
مترًا ،ما أكسبه إشادة كبيرة من املدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو.

تابعوا مباراة على عمق  700متر!
ً
كل شيء يبدو مستحيال إال في لعبة
ً
كرة القدم .إذ استطاع  33عامال تشيليًا
محتجزين على عمق  700متر تحت األرض
من متابعة مباراة منتخب بالدهم الودية أمام
أوكرانيا عبر كابالت من األلياف البصرية،
ّ
موجهني رسالة إلى الالعبني ملساعدتهم
في محنتهم التي بدأت منذ الخامس من آب
عندما أدى انهيار في منجم سان خوسيه
ً
إلى احتجاز ثالثة وثالثني عامال لم يكتشف
أنهم أحياء إال بعد مرور  17يومًا .إال أن
العمال لم يستطيعوا االحتفال بهذه املباراة،
ال ألنهم محاصرون ،بل ببساطة ألن بالدهم
خسرت املباراة!

تغريم ماكارثي بسبب وزنه الزائد
ُ
غ ِّرم األفريقي الجنوبي بيني ماكارثي
مهاجم وست هام يونايتد اإلنكليزي بـ80
ألف جنيه إسترليني بعدما فشل في خفض
وزنه قبل املهلة التي حددها الالعب مع إدارة
الفريق .وكان الالعب قد وعد اإلدارة بخفض
وزنه إلى أقل من  85كغ قبل األحد املاضي،
إال أن األطباء أكدوا أن وزنه ال يزال يفوق
ّ
املتفق عليه بكيلوغرامات قليلة ،ما اضطر
اإلدارة إلى معاقبته وتغريمه باملبلغ املذكور.

نوبة قلبية إليفاندر سنو
ّ
تعرض العب وسط أياكس أمستردام
الهولندي إيفاندر سنو لنوبة قلبية خالل
لقاء الفريق الرديف للنادي مع فيتيس ،قبل
أن يتلقى العالج على أرض امللعب ويستعيد
وعيه بحسب ما أعلن الناديان على شبكة
«اإلنترنت» .وجاء في بيان لفيتيس« :تعرض
إيفاندر سنو لنوبة قلبية في منتصف الشوط
الثاني» ،وأضاف أن املباراة توقفت لغاية
استعادة الالعب أنفاسه .وأوضح النادي:
ُ
«استخدم جهاز تعديل االختالج أربع مرات،
ومن دون شك أنقذ حياة سنو» .وأضاف أن
ُ
األخير نقل إلى املستشفى لتلقي العالج.

آيفرسون إلى الدوري الصيني؟
يقترب نجم فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
سابقًا ،ألن آيفرسون من الرحيل عن دوري
كرة السلة األميركي الشمالي للمحترفني
في كرة السلة ،في خطوة غريبة لهذا الالعب
الذي فقد األمل في االنضمام إلى أي من
فرق الـ«أن بي إيه» .وكشف غاري مور مدير
أعمال آيفرسون عن وجود عروض من أندية
صينية مهتمة ،لكنه لم يعلن أية تفاصيل
أخرى بخصوص هذا األمر.
يذكر أن آيفرسون كان أفضل العب في
الدوري عام  2001عندما قاد فيالدلفيا إلى
الدور النهائي.

