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السبت  20تشرين الثاني  2010العدد 1273

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
ّ
ماجيك يعزز صدارته وبايسرز يعمق جراح كليبرز
ع� � ��زز أورالن� � � � � ��دو م ��اج� �ي ��ك صدارته
مل�ج�م��وع��ة ال �ج�ن��وب ال �ش��رق��ي بعدما
حسم مواجهته مع ضيفه فينيكس
ص� �ن ��ز  89-105ض� �م ��ن منافسات
ال � � � � � � � ��دوري األم � � �ي � � ��رك � � ��ي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
ول ��م ي �ج��د أورالن� � ��دو ص �ع��وب��ة تذكر
ف ��ي ت�خ�ط��ي ع�ق�ب��ة ض�ي�ف��ه فينيكس
وتحقيق ف��وزه الثالث على التوالي
والثامن في  11مباراة ،وذلك بفضل
األداء ال�ج�م��اع��ي امل�م�ي��ز ال ��ذي قدمه
رج��ال امل ��درب س�ت��ان ف��ان غ��ان��دي ،إذ
ت �ج ��اوز ج�م�ي��ع الع �ب �ي��ه األساسيني
حاجز العشر نقاط.
وك� ��ان أف �ض��ل م�س�ج��ل ل �ل �ف��ائ��ز العب
االرت �ك��از دواي ��ت ه ��اورد ب �ـ  20نقطة
مع  12متابعة في أقل من  30دقيقة،
وأض � � ��اف ك ��ل م ��ن ج��ام �ي��ر نيلسون

وك��وي�ن�تن ري �ت �ش��اردس��ون  15نقطة،
وفينس كارتر  13نقطة.
أم��ا م��ن ن��اح�ي��ة فينيكس ال ��ذي مني
ب �ه��زي �م �ت��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى التوالي
وال� �س ��ادس ��ة ف ��ي  12م � �ب � ��اراة ،فكان
امل�خ�ض��رم غ��ران��ت هيل األف�ض��ل ب�ـ21
نقطة.
وف ��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ق ��اد الماركوس
الدريدج وويسلي ماثيوز بورتالند
ترايل باليزرز للفوز على ضيفه دنفر
ن��اغ�ت��س  ،83-86بتسجيل األول 24
نقطة م��ع  10متابعات ،والثاني 20
نقطة مع  10متابعات .أم��ا من جهة
دنفر ال��ذي مني بهزيمته السادسة
في  12مباراة ،فكان نجمه كارميلو
ان�ت��ون��ي األف�ض��ل ب��رص�ي��د  18نقطة،
وأضاف آل هارينغتون  17نقطة.
إلى ذلكّ ،
عمق انديانا بايسرز جراح

ضيفه لوس انجلس كليبرز وألحق
ب��ه ال �ه��زي �م��ة ال �ث��ام �ن��ة ع �ل��ى التوالي
والثانية عشرة من أص��ل  13مباراة
بالفوز عليه  .80-107وهنا برنامج
م�ب��اري��ات ال�ي��وم :بوسطن سلتيكس
 اوك�ل��اه� ��وم� ��ا س �ي �ت ��ي ،فيالدلفياس �ف �ن �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز  -ميلووكي
باكس ،واشنطن وي��زاردز  -ممفيس
غ ��ري ��زل� �ي ��س ،ت ��ورون� �ت ��و راب� � �ت � ��ورز -
ه �ي ��وس�ت�ن روك � �ت � ��س ،م �ي ��ام ��ي هيت
 تشارلوت بوبكاتس ،نيو اورلينزه��ورن �ت��س  -ك�ل�ي�ف�لان��د كافالييرز،
م �ي �ن �ي �س��وت��ا ت� �م� �ب ��روول� �ف ��ز  -لوس
أن �ج �ل��س الي� �ك ��رز ،ي��وت��ا ج ��از  -سان
ان�ط��ون�ي��و س �ب��رز ،داالس مافريكس
 شيكاغو بولز ،ساكرامنتو كينغز نيوجيرسي نتس ،غولدن ستايتووريرز  -نيويورك نيكس.

أصداء عالمية
بالتر :حصلنا على فرصة
لتنظيف ما يمكن تنظيفه
اعترف رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
السويسري جوزيف بالتر بأنه يتعني على
الفيفا التفكير في وسائل تفادي مشاكل
الرشوة ،وذلك بعد إيقاف عضوين من
اللجنة التنفيذية للهيئة الدولية ّ
لتورطهما
في فضيحة رشوة تتعلق بمنح شرف
استضافة مونديالي  2018و.2022
وأكد بالتر في مؤتمر صحافي في مقر
االتحاد الدولي في زيوريخ أنه لم يكن
«مرتاحًا» للحالة التي وصل إليها االتحاد
الدولي ،لكنه أشار إلى أن ذلك أعطى «فرصة
لتنظيف ما يمكن تنظيفه».
وبخصوص احتمال التواطؤ بني امللفني
القطري والبرتغالي ـ ـ ـ اإلسباني املشترك،
الذي استبعدته لجنة األخالق لعدم كفاية
األدلة ،رأى بالتر أنه «ال يمكننا تفادي
التواطؤ» بالنظر إلى أن  8أعضاء من اللجنة
ّ
التنفيذية لالتحاد الدولي يمثلون الدول
املرشحة الستضافة النسختني املقبلتني
للمونديال.

االتحاد اإلنكليزي
ّ
يعوض ليفربول عن إصابة جيرارد

ً
غرانت هيل محاوال التسجيل في سلة أورالندو (جون راو ــ أ ب)
الصدارة بعد تعادله مع ً لوريان (1ـ،)1
فيخوض اخ�ت�ب��ارًا سهال نسبيًا على
أرضه أمام كاين.
وب ��دوره يحل مرسيليا ح��ام��ل اللقب
ضيفًا على تولوز.
وهنا البرنامج:
* السبت:
نانسي × فالنسيان ()21،00
باريس سان جرمان × كاين ()21،00
رين × بريست ()21،00
سانت اتيان × أوكسير ()21،00
سوشو × لوريان ()21،00
تولوز × مرسيليا ()21،00
نيس × مونبلييه ()23،00
* األحد:
ارل أفينيون × بوردو ()19،00
ليل × موناكو ()19،00
لنس × ليون ()14،00

الفورموال 1

فيتيل :أي سائق يحلم باالنضمام إلى فيراري أو مرسيدس
أك ��د األمل ��ان ��ي س�ي�ب��اس�ت�ي��ان فيتيل
بطل العالم في سباقات فورموال 1
للسيارات أن أي سائق يحلم دائمًا
ب��االن�ض�م��ام إل��ى فريقي مرسيدس
ّ
متمسك بالبقاء مع
وفيراري ،لكنه
فريقه ريد ُبل في الوقت الحالي.
وق � ��ال ف�ي�ت�ي��ل ال � ��ذي أص �ب��ح أصغر
س��ائ��ق ي�ح��رز ل�ق��ب ف��ورم��وال  1يوم
األح ��د امل��اض��ي ،ع�ن��دم��ا ت ��وج بلقب
سباق أب��و ظبي الختامي ( 23عام
و 164ي ��وم ��ًا) ،إن م��واط �ن��ه مايكل
ش��وم��اخ��ر ب�ط��ل ال�ع��ال��م س�ب��ع مرات

ت �ح��دث م �ع��ه ع� ّ�م��ا ت�ع�ن�ي��ه القيادة
لفيراري ومرسيدس.
وق� ��ال ف�ي�ت�ي��ل ف��ي ع �م��ود بصحيفة
ب�ي�ل��د األمل��ان �ي��ة «ت �ح��دث م �ع��ي بكل
ت��أك�ي��د ع��ن ال�ل�ح�ظ��ات االستثنائية
التي عاشها مع فيراري ومرسيدس.
ه� � ��ذان ال� �ف ��ري� �ق ��ان ي �م �ث�ل�ان ماضي
ف��ورم��وال  1وح��اض��ره��ا وبالتأكيد
مستقبلها ».
وأض��اف «أي سائق يحلم بفيراري
وم��رس �ي��دس .إذا ان �ض��م أي سائق
إليهما يكون ذلك متوقفًا على عدة

أم � ��ور .أه ��م ش ��يء أن ت�س�ي��ر األمور
سيرًا مناسبًا» .وت��اب��ع «لكن يبقى
أمامي مشوار طويل .هدفي املقبل
ه ��و ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ل �ق��ب م ��ع ريد
ُب ��ل» .وسيعود فيتيل ،ال��ذي سافر
مجددًا إل��ى الشرق األوس��ط إلجراء
ب� �ع ��ض ال � �ت � �ج� ��ارب ف � ��ي أب � � ��و ظبي
إلط � � ��ارات ب �ي��ري �ل��ي ال� �ج ��دي ��دة ،إلى
بلدته هيبنهايم يوم األح��د املقبل،
وس �ت �ك��ون ف��ي ان �ت �ظ��اره احتفاالت
ضخمة لتتويجه ببطولة العالم.
(رويترز)

هولندا
تتجه األن �ظ��ار ف��ي امل��رح�ل��ة الخامسة
ع �ش ��رة م ��ن ال � � ��دوري ال �ه��ول �ن��دي إلى
مباراة القمة التقليدية بني أيندهوفن
املتصدر ومضيفه أياكس أمستردام
ال � �ث� ��ال� ��ث ،ح� �ي ��ث ي �س �ع ��ى األول إلى
املحافظة على ص��دارت��ه ،فيما يتطلع
ال �ث��ان��ي إل ��ى ت�ض�ي�ي��ق ف� ��ارق النقاط.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ل ��ن ت �ك��ون م �ه �م��ة تفنتي
أنشكيده الثاني سهلة على اإلطالق؛
إذ ي �خ��وض م �ب ��اراة ق �م��ة أخ� ��رى أمام
ض�ي�ف��ه ازد أل�ك�م��ار ال�خ��ام��س وحامل
اللقب.
وهنا البرنامج:
* السبت:
اكسلسيور × فينلو ()19،45
غرافشاب دوتينشيم × رودا ()20،45
تفنتي أنشكيده × ازد ألكمار ()20،45
ف �ي �ت �ي ��س أرن� � �ه � ��اي � ��م × هيراكليس
()20،45
أي � ��اك � ��س أم� � �س� � �ت � ��ردام × أيندهوفن
()21،45
* األحد:
غ ��رون �ي �ن �غ ��ن × ف� �ي� �ي� �ن ��ورد روتردام
()15،30
هيرنفني × فيليم ()15،30
ادو دن هاغ × بريدا ()15،30
أوتريخت × نيميغن (.)17،30

مالعب البرازيل

ّ
عودة ريفالدو إلى البطولة الوطنية
سيعود النجم ال��دول��ي البرازيلي السابق،
ري �ف��ال��دو ،إل��ى م�لاع��ب ك��رة ال �ق��دم ف��ي 2011
ل �ل ��دف ��اع ع ��ن أل � � ��وان م ��وج ��ي م �ي ��ري ��م ،الذي
ينافس ف��ي دوري والي��ة س��او ب��اول��و ،الذي
ّ
يعد واحدًا من الدوريات املهمة بني دوريات
ال��والي��ات ف��ي ال�ب��رازي��ل ،بعدما أص�ب��ح دون
ريفالدو (أرشيف)

فريق منذ رحيله عن بونيودكور األوزبكي.
وق��ال ريفالدو ( 38عامًا) على موقع تويتر
«ب�ع��د معالجتي ب�ع��ض امل�ش��اك��ل ،ق ��ررت أن
ألعب ع��ام  2011م��ع موجي ميريم ،الفريق
الذي أتولى فيه منصب الرئيس».
َ
وع��رف ريفالدو ،ال��ذي أسهم ع��ام  2002في
تتويج البرازيل بلقبها الخامس في كأس
العالم ،أفضل أي��ام��ه الكروية م��ع برشلونة
اإلس �ب��ان��ي ب�ين ع��ام��ي  1997و ،2002حيث
أحرز جائزتي الكرة الذهبية وأفضل العب
في العالم عام  ،1999بعدما أسهم في قيادة
النادي الكاتالوني إلى لقب الدوري املحلي
ع��ام��ي  1998و 1999وال �ك��أس امل�ح�ل�ي��ة عام
 .1998وانتقل بعدها إل��ى ميالن اإليطالي
ال ��ذي داف ��ع ع��ن أل��وان��ه ع��ام��ي  2002و2003
ّ
وتوج معه بالكأس املحلية ،قبل أن يحل في
اليونان للعب مع باناثينايكوس من 2004
حتى  ،2007حني توج باللقب املحلي ثالث
مرات ،ثم إلى آيك أثينا عام  ،2008ومنه إلى
الدوري األوزبكي مع بونيودكور.

سيقدم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
تعويضًا لنادي ليفربول عن إصابة العبه
ستيفن جيرارد خالل املباراة الودية ملنتخب
إنكلترا أمام نظيره الفرنسي األربعاء
املاضي.
وفي بيان أصدره أمس ذكر االتحاد
ّ
اإلنكليزي أنه «ال يحتاج نادي ليفربول إلى
املطالبة بالتعويض ألن تأميننا سيغطي
أجر الالعب ،إذ ّإن اإلصابة شرعية كما هو
واضح».
ّ
وقدرت وسائل إعالم بريطانية التعويض
الذي سيقدمه االتحاد إلى النادي لتغطية
نفقات راتب الالعب املصاب بنحو نصف
مليون جنيه استرليني ( 800ألف دوالر).
من جهة ثانية ،أعلن االتحاد اإلنكليزي
تأجيل مباراة ودية دولية للمنتخب أمام
األرجنتني كان من املقرر أن تقام في
كوبنهاغن في  8شباط املقبل.
وقال متحدث باسم االتحاد إن منتخب
األرجنتني انسحب من اللقاء بعد تغيير
موعد املباراة من ليلة األربعاء إلى الثالثاء،
بسبب التزامات منتخب الدنمارك ،وشعر
املنتخب األرجنتيني بأنه لن يستطيع
إحضار العبيه من أميركا الجنوبية إلى
أوروبا في الوقت املناسب.

مورينيو يواجه خطر اإليقاف
أوصى املجلس األعلى للرياضة في إسبانيا
بمعاقبة َ
مدربي ريال مدريد البرتغالي
جوزيه مورينيو وسبورتينغ خيخون
ّ
املشادة الكالمية
مانويل بريسيادو بسبب
«العنيفة» التي حصلت بينهما قبل مباراة
فريقيهما في الدوري املحلي.
وطلبت اللجنة من االتحاد اإلسباني لكرة
القدم اعتماد «إجراءات تأديبية مناسبة»
بحق املدربني.
يذكر أن مورينيو لم يجلس على مقاعد
احتياط فريقه في مباراته مع خيخون ألنه
كان موقوفًا ملباراتني لشتمه حكم املباراة،
التي فاز فيها ريال مدريد على مورسيا
 1-5في مسابقة كأس إسبانيا .وسيغيب
مورينيو أيضًا عن مباراة غد ضد اتلتيك
بلباو ،لكنه سيعود ليقود فريقه في مباراة
الكالسيكو ضد برشلونة في  29الحالي.

