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أصداء عالمية

الدوري األميركي للمحترفين

نجوم ميامي يخسرون للمرة الثامنة
ّ
ت ��أل ��ق دواي � ��ت ه � ��اورد ف ��ي الثواني
األخ � �ي� ��رة ل �ي �ق ��ود ف ��ري �ق ��ه أورالندو
م��اج �ي��ك إل� ��ى ال� �ف ��وز ع �ل��ى واشنطن
ويزاردز بفارق نقطة واحدة 99-100
ض�م��ن ال � ��دوري األم �ي��رك��ي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وك � � ��ان واش� �ن� �ط ��ن م �ت �ق��دم��ًا ق� �ب ��ل أن
ينطلق أورالن ��دو بهجمته األخيرة،
الكرة بحوزة جامير نيلسون الذي
تلقى رسالة واضحة من هاورد «ارم
ِ
ال �ك��رة وأن ��ا أت��اب �ع �ه��ا» ،ف�م��ا ك ��ان من
نيلسون إال أن أرس��ل ال�ك��رة فالتقط
ه��وارد املتابعة وسجل منها السلة
األخيرة مانحًا أورالندو التقدم قبل
ثوان من نهاية املباراة.
ٍ 4.3
وق � � ��دم ه� � � ��اورد أف� �ض ��ل م �س �ت ��وى له
ه � ��ذا امل ��وس ��م ت � ّ�وج ��ه ب��أع �ل��ى معدل
شخصي فيه برصيد  32نقطة مع

 11متابعة ،وأضاف زميله كوينتني
ريتشاردسون  20نقطة أخرى .ولدى
الخاسر ،كان أفضل مسجل غيلبرت
اريناس  31نقطة ،وأضاف نيك يونغ
 21أخرى.
من جهته ،استغل داالس مافريكس
ّ
ليوسع
تسجيله  13نقطة دون رد
الفارق في الربع الثالث ويفوز على
م�ي��ام��ي ه�ي��ت  .95-106وق ��اد كارون
ب��ات�ل��ر مسجلي داالس ب �ـ  23نقطة،
ول� �ي� �ب ��رون ج �ي �م��س الع� �ب ��ي ميامي
هيت بتسجيل  23نقطة .وه��ذه هي
الخسارة الثامنة لهيت مقابل تسعة
انتصارات هذا املوسم.
وفي املباريات األخرى ،فاز شيكاغو
بولز على ساكرامنتو كينغز ،85-96
وم �ي �ل��ووك��ي ب��اك��س ع�ل��ى تشارلوت
بوبكاتس  ،101-104أتالنتا هوكس

بطولة املاسترز :اللقب لفيديرر بعد فوزه
على نادال
ع � �ل ��ى ن� � �ي � ��وي � ��ورك ن� �ي� �ك ��س ،90-99
وكليفالند كافالييرز على ممفيس
غريزليس  ،86-92وغ��ول��دن ستايت
ووريرز على مينيسوتا تمبروولفز
 ،101-104وف� �ي�ل�ادل� �ف� �ي ��ا سفنتي
س�ي�ك�س��رز ع �ل��ى ن�ي��وج�ي��رس��ي نتس
.86-102
في ما يلي برنامج مباريات اليوم:
تورونتو رابتورز  -اتالنتا هوكس،
دي� �ت ��روي ��ت ب �ي �س �ت��ون��ز  -نيويورك
ن �ي �ك��س ،ن �ي��و أورل �ي��ان��ز ه��ورن �ت��س -
سان أنطونيو سبرز ،لوس أنجلس
ك� �ل� �ي� �ب ��رز  -ي� ��وت� ��ا ج � � � ��از ،هيوسنت
روكتس  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
نيوجيرسي نتس  -بورتالند ترايل
ب�ل�اي ��زرز ،دن �ف��ر ن��اغ�ت��س  -فينيكس
صنز ،لوس أنجلس اليكرز  -انديانا
بايسرز.

أسدل السويسري روجيه
فيديرر (الصورة) ،املصنف
ثانيًا ،الستارة على موسم
كرة املضرب للعام الحالي
بطريقة مثالية ،بإحرازه
لقب بطولة املاسترز ،البالغ
مجموع جوائزها 8،105
ماليني دوالر ،بعد فوزه على االسباني
رافايل نادال االول  3-6و 6-3و ،1-6في
ساعة و 37دقيقة ،في املباراة النهائية في
لندن.
وهي املرة الخامسة التي َّ
يتوج فيها فيديرر
بلقب البطولة فعادل بالتالي انجاز التشيكي-
االميركي ايفان ليندل واالميركي بيت
سامبراس .وأنهى فيديرر املوسم مثلما بدأه
عندما توج بلقب بطولة اوستراليا املفتوحة،
اولى البطوالت االربع الكبرى.
في املقابل ،فشل نادال في احراز لقب
البطولة التي تنقص خزائنه في اول نهائي
له فيها.

مونديال  :2018بن همام
ينفي دعم آسيا مللف إسبانيا

نجم أورالندو ماجيك دوايت هاورد بمواجهة العب واشنطن كيفن سيرافني (لويس الفاريز ــ أ ب)
وهنا باقي النتائج:
موناكو  -نيس 1-1
فالنسيان  -ارل افينيون 0-3
نانسي  -سانت اتيان 1-1
اوسير  -تولوز 2-1
كاين  -سوشو 3-0
بريست  -لنس تأجلت
وهذا الترتيب:
 -1مرسيليا  25نقطة من  14مباراة
 -2ليل  25من 15
 -3مونبلييه  24من 15
 -4باريس سان جيرمان  23من 14
 -5رين  23من 14

هولندا
تقاسم تفنتي أنشكيده صدارة ترتيب
الدوري الهولندي مع ايندهوفن بعد
فوزه الكبير على مضيفه نيميغن -4
 2وسقوط الثاني املفاجئ بالنتيجة
عينها أمام مضيفه بريدا في املرحلة
السادسة عشرة.
ف��ي امل �ب��اراة األول� ��ى ،س�ج��ل روي ��ز (18
و 44من ركلة جزاء) ويانكو ( 41و)79
لتفنتي ،وسيبوب ( )10وفليمنكيكس
( )75لنيميغن.
وف��ي ال�ث��ان�ي��ة ،س�ج��ل ل �ي��ون��اردو ()30
وام � ��واه ( 41و )79وب��وس��اب��ون ()50
ل�ب��ري��دا ،وري��س ( )17ودزودزاك ()33
أليندهوفن.
وارت�ق��ى أي��اك��س أم�س�ت��ردام ال��ى املركز
ال�ث��ال��ث بتغلبه ع�ل��ى مضيفه فينلو
 ،0-2سجلهما امل�ص��ري أح�م��د حسام
(ميدو) ( )62وسوليماني (.)70
وهنا باقي النتائج:
ألكمار  -هيرنيفني 2-2
رودا  -غرونينغن 0-1
فيليم  -اكسلسيور 1-1
غ� ��راف � �ش� ��اب دوت� �ي� �ن� �ش� �ي ��م  -فيتيس
ارنهايم 1-1
فيينورد  -ادو دن هاغ 1-2
هيراكليس  -أوتريخت 1-2
وهذا الترتيب:
 -1ايندهوفن  34نقطة من  16مباراة
 -2تفنتي  34من 16
 -3أياكس  31من 16
 -4غرونينغن  30من 16
 -5ألكمار  29من .16

آسياد غوانغزو 2010

هيمنة صينية بـ  199ذهبية وإخفاق للعرب
أط�ف��أت مدينة غ��وان�غ��زو الصينية
شعلة دورة األلعاب اآلسيوية الـ16
ال �ت��ي اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ع �ل��ى م ��دى 16
ي��وم��ًا ،لتعلن امل��وع��د ال�ج��دي��د بعد
أرب��ع س�ن��وات ف��ي مدينة اينشيون
في كوريا الجنوبية.
وحققت الصني أهدافها م��ن خالل
ّ
امل � �س� ��اب � �ق� ��ات ،ح� �ي ��ث ت � �ع� ��د العدة
ألومل�ب�ي��اد ل�ن��دن  ،2012بينما جاء
اإلخفاق العربي مدويًا على الرغم
من التجنيس واألموال الطائلة التي
ت�ص��رف�ه��ا االت� �ح ��ادات ،وخصوصًا
الخليجية ،لتهيئة العبيها.
وب� � ��ات ب��اس �ت �ط��اع��ة غ ��وان� �غ ��زو أن
ت� �ن ��اف ��س ع� �ل ��ى اس� �ت� �ض ��اف ��ة احدى
ال � ��دورات االومل �ب �ي��ة ،ب�ع��د ان ملكت
امل ��دي� �ن ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ب �ن ��ى تحتية
ض� �خ� �م ��ة وح � ��دي� � �ث � ��ة ج � � � �دًا قادرة
ع�ل��ى اس�ت�ي�ع��اب وت �خ��دي��م عشرات
اآلالف من الرياضيني والرسميني
واإلعالميني.

وح� �ق� �ق ��ت ال � �ص�ي��ن رق � �م� ��ًا قياسيًا
م ��ن امل �ي��دال �ي��ات ه ��و  416ميدالية
م� ��وزع� ��ة ب�ي��ن  199ذه� �ب� �ي ��ة و119
ف�ض�ي��ة و 98ب��رون��زي��ة م�ق��اب��ل 183
ذه� � ّب� �ي ��ة ف� ��ي آس � �ي� ��اد ب� �ك�ي�ن .1990
وح ��ل ��ت ك ��وري ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة ثانية
ب� �ـ 76ذه�ب�ي��ة ،وال �ي��اب��ان ث��ال�ث��ة ب �ـ48
ذه� �ب� �ي ��ة .وس� �ي� �ط ��رت ال� �ص�ي�ن على
م �ع �ظ��م االل � �ع ��اب امل �ه �م��ة ،وخاصة
ألعاب القوى بإحرازها  13ذهبية
من أصل  47مقابل  5لكل من الهند
وال �ب �ح ��ري ��ن و 4ل �ك��ل م ��ن اليابان
وك ��ازاخ� �س� �ت ��ان ،و 3ل �ك��ل م ��ن قطر
والسعودية وكوريا الجنوبية.
وت �ب �ق��ى ن �ق �ط��ة ض �ع��ف ال �ص�ي�ن في
الرياضات القتالية ،وه��ي مع ذلك
ّ
تصدرت ترتيب املالكمة برصيد 5
ذهبيات من أصل  ،13فيما لم تحرز
س ��وى اث�ن�ت�ين ف��ي ال �ج��ودو و 4في
التايكواندو .وحافظت السعودية
ع �ل��ى ت��رت�ي�ب�ه��ا ال �ث��ال��ث ع �ش��ر على

لقطة من حفل الختام فوق نهر اللؤلؤة (سام يه ـ أ ف ب)

الالئحة ،لكنها صارت أولى عربيًا
ب��رص�ي��د  13م�ي��دال�ي��ة م��ع ذه��ب أقل
من السابق ( 5و 3و ،)5فيما جاءت
البحرين ثانية برصيد  9ميداليات
( 5وص �ف��ر و .)4وت��راج �ع��ت أيضًا
الكويت واإلمارات وسوريا واألردن
ول �ب �ن ��ان ،وس �ج �ل��ت ع �م��ان اسمها
ببرونزية ،وغاب اسم اليمن.
و ّف��ي ال�ي��وم األخ�ي��ر م��ن املنافسات،
وزعت خمس ميداليات ذهبية كان
أبرزها في سباق املاراتون للرجال،
ح� �ي ��ث ك� ��ان� ��ت ال ��ذه� �ب� �ي ��ة للكوري
الجنوبي جي يونغجون (2:11:11
س��اع��ة) ،أم��ام ال�ي��اب��ان��ي يوكيهيرو
كيتاوكا والقطري مبارك الشامي
 .2:12:53ول � ��دى ال� �س� �ي ��دات كانت
الذهبية للصينية تشو تشونشيو
 2:25:00س ��اع ��ة ،أم � ��ام مواطنتها
تشو تشياولون والكورية كيم كوم
اوك .وكان الختام بذهبية صينية
ف��ي ال �ك��رة ال�ط��ائ��رة ل�ل�س�ي��دات ،بعد
الفوز على كوريا الجنوبية ،2 – 3
ع�ل�م��ًا ب ��أن ال �ك��وري��ات الجنوبيات
تقدمن .0 – 2
واخ � �ت � �ت � �م� ��ت األل� � � �ع � � ��اب بمشاهد
رائ� �ع ��ة م ��ن األل� �ع ��اب ال �ن��اري��ة التي
أطلقت ش��رارت�ه��ا م��ن ب��رج كانتون
البالغ ارت�ف��اع��ه  600متر على نهر
اللؤلؤة ،وأسدلت الستارة بتسليم
رئ�ي��س املجلس االومل�ب��ي اآلسيوي
ال�ش�ي��خ اح�م��د ال�ف�ه��د ال�ص�ب��اح علم
ال � � � ��دورة ال � � � �ـ 17ال � ��ى ع� �م ��دة مدينة
اينشيون الكورية الجنوبية سونغ
ي��ون��غ ج �ي��ل .وت �خ �ل��ل ذل ��ك احتفال
ض �خ��م ع �ل��ى ال �ن �ه��ر ام� ��ام مدرجات
ت�ت�س��ع ل � �ـ 27أل ��ف م �ت �ف��رج ،وقدمت
ف �ي��ه ف� �ق ��رات اس �ت �م��رت  47دقيقة،
تضمنت رقصات هندية ويابانية
وك ��ازاخ� �س� �ت ��ان� �ي ��ة وإندونيسية
ولبنانية ومنغولية.

نفى رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
القطري محمد بن همام بشدة أن يكون أدلى
بأي تصريح لصحيفة «ماركا» اإلسبانية،
التي نقلت عنه دعم القارة اآلسيوية مللف
اسبانيا في سعيها إلى استضافة كأس
العالم  .2018وكانت صحيفة «ماركا» قد
ذكرت أن بن همام أكد لها دعم آسيا مللف
اسبانيا ،خالل عملية التصويت األسبوع
املقبل ،ونقلت عنه قوله «القارة اآلسيوية
تدعم ملف اسبانيا .هناك عالقة ممتازة
بني الكرة اآلسيوية والكرة االسبانية ،وقمنا
بمشاريع كثيرة مشتركة ،لكن ذلك ال يعني
وجود اتفاق بيننا» .ورأى بن همام أن ما
نشرته الصحيفة االسبانية هو «محاوالت
للتأثير على حظوظ امللف القطري» ،معتبرًا
هذه املحاوالت «ضربًا تحت الحزام» ،ومؤكدًا
ّ
تمتع األعضاء اآلسيويني األربعة بحرية
التصويت للملف الذي يرونه مناسبًا.

مدير الكرة في تشلسي
يغادر نهاية املوسم
أعلن تشلسي ،حامل لقب الدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم ،أن فرانك ارنيسن مدير
الكرة في النادي ،سيترك منصبه في نهاية
املوسم الجاري.
ونقل موقع تشلسي على اإلنترنت عن
ارنيسن ،العب منتخب الدنمارك السابق،
قوله «بعد ست سنوات رائعة ،قررت البحث
عن ّ
تحد جديد عندما ينتهي تعاقدي في
آخر املوسم».
واستقالة ارنيسن هي الثانية ملسؤول بارز
في تشلسي خالل أسابيع ،بعد استقالة
راي ويلكينز مساعد املدرب في وقت سابق
الشهر الجاري.

بيكام سعيد بعرض إفرتون
أكد النجم اإلنكليزي ديفيد بيكام أنه
مسرور من التقارير التي تحدثت عن
رغبة ديفيد مويس ،املدير الفني لفريق
إفرتون ،في استقطاب قائد املنتخب
اإلنكليزي السابق إلى صفوف فريقه على
سبيل اإلعارة من لوس أنجلس غاالكسي
األميركي ،في فترة االنتقاالت الشتوية

