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أصداء عالمية

ودية
دولية ّ
مباريات ّ

ميسي يرشح شافي وأنييستا
للكرة الذهبية

ّ
لم يوجه مدرب إيطاليا تشيزاري
برانديلي الدعوة إلى مهاجم
سمبدوريا أنطونيو كاسانو (الصورة)
للمباراة أمام رومانيا بسبب خالف
األخير مع ناديه.

سيغيب مدافع نادي تشلسي
جون تيري عن املباراة الدولية
الودية إلنكلترا أمام فرنسا غدًا
في ويمبلي بسبب اإلصابة في
ظهره وساقه.

األرجنتني × البرازيل في الدوحة غدًا

«ض� ��رب م ��ن ال �خ �ي ��ال» ،م �ش �ي �رًا إلى
«أن م��ن امل�س�ت�ح�ي��ل ع�ل�ي��ه أن يعيد
ت�ك��رار م��ا حققه شوماخر ف��ي عالم
الفورموال .»1
ربما قد يبدو من املبكر ،رغم حجم
اإلن � �ج� ��از ال� � ��ذي ح �ق �ق��ه ف �ي �ت �ي��ل أول
م ��ن أم� � ��س ،أن ي ��وض ��ع ف ��ي موضع
ميكايل
املقارنة مع أسطورة بحجم
ّ
ش��وم��اخ��ر ،ل�ك��ن ف�ي�ت�ي��ل ،ال ��ذي تلقى
ت �ه��ان��ي ح � ��ارة م ��ن «ش� ��وم� ��ي» مثله
األع�ل��ى ف��ي اللعبة كما يعتبر عقب
ال �س �ب��اق األخ �ي��ر ،ب��إم�ك��ان��ه أن ينعم
فعليًا بلقب «شومي الصغير» وهذا
ليس بقليل على اإلطالق.

نادال مستمر
في الصدارة
استمر اإلسباني رفايل نادال
في صدارة قائمة التصنيف
العاملي لالعبي التنس
املحترفني أمام السويسري
روجيه فيديرر الثاني والصربي
نوفاك ديوكوفيتش الثالث.
إلى ذلك تقدم السويدي روبن
سودرلينغ مركزًا إلى الرابع،
بعد فوزه بدورة باريس،
وتراجع البريطاني آندي موراي
إلى املركز الخامس وبقي
التشيكي توماس برديتش
سادسًا أمام اإلسباني ديفيد
فيرير واألميركي آندي روديك
واإلسباني فرناندو فرداسكو
ثم الروسي ميخائيل يوجني.

تشهد املالعب العاملية غدًا سلسلة
م� ��ن امل � �ب� ّ��اري� ��ات ال ��دول� �ي ��ة الودية،
ح �ي��ث ت��ت �ج��ه األن � �ظ� ��ار ع �ل��ى وجه
ال� �خ� �ص ��وص ال � ��ى اس � �ت� ��اد خليفة
ال��دول��ي ف��ي ال��دوح��ة ال��ذي سيكون
م �س��رح��ًا ل �ق �م��ة ك�لاس �ي �ك �ي��ة تجمع
املنتخبني اللدودين في قارة أميركا
ال�ج�ن��وب�ي��ة ال �ب��رازي��ل واألرجنتني.
ويدخل املنتخبان مدججني بكامل
نجومهما ،وع�ل��ى رأس �ه��م ليونيل
م�ي�س��ي ن�ج��م ب��رش�ل��ون��ة اإلسباني
ورونالدينيو نجم ميالن اإليطالي.
وت �ت �ط �ل��ع األرج � �ن � �ي �ت�ن ال � ��ى إنهاء
سلسلة م��ن خ�م��س م �ب��اري��ات دون
االن� �ت� �ص ��ار ع �ل��ى ال � �ب� ��رازي� ��ل ،حيث
ك � ��ان آخ � ��ر ف � ��وز ل� �ل �ـ«ت ��ان� �غ ��و» على
«ال� �س ��ام� �ب ��ا» ب �ن �ت �ي �ج��ة  1-3ضمن
تصفيات ك��أس العالم في بوينس
آي � ��رس ف ��ي ح ��زي ��ران  ،2005إال أن
األرج �ن �ت�ين خ �س��رت ب�ع��د ذل��ك أمام
غريمتها أرب��ع مباريات وتعادلت
في واحدة وتلقت شباكها  13هدفًا
وسجلت هدفني فقط.
وال ش ��ك ف ��ي أن األن � �ظ ��ار ستكون

متجهة الى سيرجيو باتيستا الذي
خلف األس �ط��ورة دييغو مارادونا
على رأس الجهاز الفني للـ«تانغو»،
بيد أنه سيعاني من غياب استيبان
ك ��ام �ب �ي��اس ��و الع � ��ب أن� �ت ��ر ميالنو
اإلي � �ط� ��ال� ��ي ل�ل�إص ��اب ��ة ال � ��ى جانب
زميله والتر صامويل واملهاجمني
ك ��ارل ��وس ت�ي�ف�ي��ز الع ��ب مانشستر
س� �ي� �ت ��ي اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي وسيرجيو
أغ � ��وي � ��رو الع � ��ب أت �ل �ت �ي �ك��و مدريد
اإلس� �ب ��ان ��ي .واس� �ت ��دع ��ى باتيستا
الالعب نيكوالس أوتاميندي قلب
دفاع بورتو البرتغالي وهو واحد
من املدافعني البدالء الذي عانى من
ح��ال��ة م��ن ال�ت�خ�ب��ط ،ف��ي ظ��ل قيادة
مارادونا .في املقابل سيفتقد مانو
مينيزيس مدرب منتخب البرازيل

تبرز أيضًا مواجهتا
إنكلترا × فرنسا
والبرتغال × إسبانيا

ج� �ه ��ود م �ه��اج��م م� �ي�ل�ان اإليطالي
ألكسندر باتو لإلصابة.
وت�ب��رز ف��ي أوروب ��ا أيضًا موقعتني
ك �ب �ي��ري�ين ح �ي��ث ت �ت��واج��ه إنكلترا
وف ��رن� �س ��ا ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ويمبلي،
فيما تلتقي إسبانيا بطلة العالم
والبرتغال .من جهتها تحل أملانيا
ثالثة العالم ضيفة على السويد.
وه � �ن� ��ا ب ��رن ��ام ��ج أب � � ��رز املباريات
(بتوقيت بيروت):
األرجنتني × البرازيل ()19،00
انكلترا × فرنسا ()22،00
البرتغال × اسبانيا ()23،00
السويد × أملانيا ()21،30
هولندا × تركيا ()21،30
ايطاليا × رومانيا ()21،30
روسيا × بلجيكا ()18،00
بلغاريا × صربيا ()19،00
مصر × أوستراليا ()19،30
ايران × نيجيريا ()15،00
الدنمارك × تشيكيا ()21،15
سويسرا × أوكرانيا ()21،15
النمسا × اليونان (.)21،30
(األخبار)

الدوري األميركي للمحترفين

اليكرز يلقى خسارته األولى على أرضه
أم� �ط ��ر ف �ي �ن �ي �ك��س ص �ن��ز س �ل��ة لوس
أن �ج �ل��س الي �ك ��رز ح��ام��ل ال �ل �ق��ب ب �ـ22
ثالثية وأل�ح��ق ب��ه ال�خ�س��ارة الثانية
ه ��ذا امل��وس��م 121ـ 116ض�م��ن دوري
ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة األم � �ي� ��رك� ��ي الشمالي
للمحترفني.
ريتشاردسون
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�
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�
�
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�ا
�
وأذه � � ��ل ج
ّ
ال �ف��ري��ق امل �ض �ي��ف ع �ن��دم��ا دك سلته
ب � �ـ 34ن �ق �ط��ة ،ب�ي�ن�ه��ا  7ث�ل�اث �ي��ات من
أص ��ل  10م �ح ��اوالت ،وأض� ��اف العب
االرت �ك��از ال�ب��دي��ل تشانينغ ف��راي 20
ن�ق�ط��ة ب�ي�ن�ه��ا  4ث�ل�اث �ي��ات ،والتركي
هيدو توركوغلو  17نقطة بينها 5
ث�ل�اث �ي��ات ،وأض � ��اف ص��ان��ع األلعاب
الكندي ستيف ن��اش  21نقطة و13
تمريرة حاسمة.
وب �ت �س �ج �ي �ل��ه  22ث�ل�اث �ي ��ة م� ��ن أصل
 40م �ح��اول��ة ،ح �ق��ق ف�ي�ن�ي�ك��س ثاني
أفضل رقم قياسي من خارج القوس
ف��ي ت��اري��خ ال� � ��دوري ،ب�ع��د أورالندو
ماجيك صاحب  23ثالثية ف��ي سلة
ساكرامنتو في كانون الثاني .2009
ول ��دى الي �ك��رز ال ��ذي م�ن��ي بخسارته
األولى على أرضه أمام صنز منذ 17
كانون الثاني  ،2008سجل اإلسباني
ب��او غ��اس��ول  28نقطة و 17متابعة،
كوبي براينت  25نقطة 14 ،تمريرة

جايسون ريتشاردسون مسددًا إحدى
ثالثياته (أليكس غاالردو ــ أ ب)
حاسمة و 9متابعات والم��ار أودوم
 22نقطة و 11متابعة.
إل ��ى ذل ��ك ع ��اد أت�ل�ان �ت��ا ه��وك��س إلى
س�ك��ة االن �ت �ص��ارات ب�ع��د  4خسارات
م �ت �ت��ال �ي��ة ،إث � ��ر ت �غ �ل �ب��ه ع �ل��ى ضيفه
م�ي�ن�ي�س��وت��ا ت �م �ب��روول �ف��ز 111ـ.105
وس�ج��ل أل ه��ارف��ورد  28ن�ق�ط��ة و10
متابعات ألتالنتا ،ال��ذي حقق فوزه
العاشر على التوالي على مينيسوتا،

وأض��اف ل��ه ج��وش سميث  23نقطة
و 10م�ت��اب�ع��ات وج ��و ج��ون �س��ون 17
نقطة ،فيما سجل مايكل بيزلي 25
نقطة للخاسر ،وأض��اف كيفن لوف
 22نقطة و 17متابعة بعد تحقيقة
 31ن�ق�ط��ة و 31م�ت��اب�ع��ة ف��ي املباراة
السابقة ضد نيويورك.
ول � �ع � ��ب م � � ��ات ب � ��ون � ��ر دور البديل
املثالي عندما سجل  7ثالثيات من
 7م �ح��اوالت ( 21ن�ق�ط��ة) وق ��اد سان
أنطونيو سبرز إلى فوز صعب على
مضيفه أوكالهوما سيتي 117ـ.104
وهذا هو الفوز السابع على التوالي
لسان أنطونيو والرابع على التوالي
على أوكالهوما الذي سجل له نجمه
ك�ي �ف��ن دوران� � ��ت  23ن �ق �ط��ة .وأضاف
راسل وستبروك  19نقطة ،فيما كان
املوزع الفرنسي طوني باركر األفضل
ل ��دى س �ب��رز م��ع  24ن �ق �ط��ة .وأضاف
األرج �ن �ت �ي �ن��ي م��ان��و ج�ي�ن��وب�ي�ل��ي 21
ن �ق �ط��ة وري � �ت � �ش ��ارد ج �ي �ف��رس��ون 18
نقطة ،واك�ت�ف��ى ال�ع�م�لاق تيم دنكان
بتسجيل  6نقاط في  23دقيقة.
وفي مباراتني أخريني ،فاز ديترويت
بيستونز ع�ل��ى س��اك��رام�ن�ت��و كينغز
100ـ ،94وه �ي��وس�ت�ن روك� �ت ��س على
نيويورك نيكس 104ـ.96

رأى النجم األرجنتيني ليونيل ميسي،
أن زميليه في برشلونة اإلسباني شافي
هرنانديز وأندريس أنييستا ،يستحقان
الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي ستمنحها
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية هذا العام
مشاركة مع االتحاد الدولي ألفضل العب
في العالم ،بعدما كان كل طرف يقدم جائزة
منفردة .وجاء تصريح ميسي ،الفائز
بهذه الجائزة العام املاضي ،في حديث
ملوقع االتحاد الدولي «فيفا» ،وقال النجم
األرجنتيني« :أنا متأكد من أن كأس العالم
سيكون لها أثر كبير في القرار النهائي هذا
العام .وإذا لم أفز أنا بها ،أتمنى من كل قلبي
أن يفوز بها أحد زمالئي في برشلونة».
وفي معرض رده على سؤال عن املدرب
الذي يفضل أن ينال جائزة أفضل مدرب
للعام ،أجاب ميسي« :سأعطي صوتي لبيب
غوارديوال ...ولن أنسى (البرتغالي) جوزيه
مورينيو أيضًا .لكني سأعود للتطرق إلى
كأس العالم ...ولهذا األمر ،أفكر بفيسنتي
دل بوسكي (مدرب إسبانيا) أو يواكيم
لوف (مدرب أملانيا ثالثة املونديال)».
يذكر أن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية
ستحدد في  10كانون الثاني املقبل.

مونديال  :2018إنكلترا لفصل امللف
عن الفضيحة
بعث مسؤولو ملف إنكلترا الستضافة
كأس العالم  2018برسالة إلى أعضاء
اللجنة التنفيذية في االتحاد الدولي لكرة
القدم في محاولة إلصالح الضرر الذي
سببته التحقيقات التي أجرتها الصحف
اإلنكليزية أخيرًا.
وهدفت الرسالة املوجهة إلى 24
عضوًا في اللجنة التنفيذية من
رئيس امللف اإلنكليزي جيف
طومسون واملسؤول الدولي عن
امللف دايفيد دين ،إلى التفريق
بني امللف اإلنكليزي والتحريات التي أجرتها
صحيفة «صنداي تايمز» وهيئة اإلذاعة
البريطانية «بي بي سي».
وكان مسؤولو امللف قد التقوا رئيس
االتحاد الدولي جوزيف بالتر (الصورة)
األسبوع املاضي للغاية ذاتها ،وللتأكد من
أن التحقيقات الصحافية اإلنكليزية لن
ّ
تمثل انحيازًا غير عادل ضد البالد في
التصويت املقرر في  2كانون األول في
مدينة زيوريخ السويسرية.

جيبرسيالسي يتراجع عن قرار اعتزاله
تراجع العداء هايلي جيبرسيالسي صاحب
الرقم القياسي العاملي في سباق املاراثون
عن قرار اعتزاله وسيواصل العدو في
السباقات الرسمية .وكان العداء اإلثيوبي قد
انسحب من ماراثون نيويورك الذي كان من
املقرر أن يشارك فيه ألول مرة في  7تشرين
الثاني املاضي بسبب إصابة في الركبة،
وأعلن على الفور اعتزاله ألعاب القوى.
لكن مدربه ولدميسكل كوستري قال:
«سافر جيبرسيالسي إلى وليجا (في
إثيوبيا) حيث يقام سباق هناك ،وقال
إنه سيواصل العدو ما دام في حالة
صحية جيدة» .وذكر التلفزيون اإلثيوبي
أن جيبرسيالسي قال إنه سيواصل
االستعداد لدورة لندن األوملبية .2012
وجيبرسيالسي ( 37عامًا) أفضل عداء
مسافات طويلة في التاريخ ،بعدما سجل
 27رقمًا عامليًا.

