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• الفورموال • 1
ّ
دي مونتزيمولو يفضل فيراري على مقعد نيابي
بقميص النادي.
ال � �ط� ��ري� ��ق ال � � ��ى روم � � � � ��ا ،س � � ّ�ده � ��ا دي
روس � � � ��ي ،وأب � � ��ى إال أن ي� �ظ ��ل الع �ب��ًا
ل �ل �ـ«ج ��ال ��وروس ��ي» .إذًا ،ل �ي��س ه�ن��اك
م � ��دري � ��د وال م��ان �ش �س �ت��ر وال ح �ت��ى
باريس« .ملك روما» املقبل وصاحب
ج��ائ��زة أفضل ري��اض��ي إيطالي لعام
 ،2010الذي خطبت ّ
وده معظم أندية
أوروب� � � ��ا م ��ن دون ج � � ��دوى ،س�ي�ب�ق��ى
«روم ��ان� �ي� �س� �ت ��ا»« .روم � � ��ا ي �س �ك��ن ف��ي
قلبي» :هذا ما يقوله دي روسي.

حسم لوكا دي مونتزيمولو خياره بتفضيله البقاء
على رأس فريق فيراري للفورموال  ،1على الترشح
مل �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان اإلي� �ط ��ال ��ي .وإض ��اف ��ة
ال ��ى ش�غ�ل��ه م��رك��ز رئ �ي��س ف� �ي ��راري ،ف �ق��د ّأس� ��س دي
مونتزيمولو منظمة «إيطاليا فوتورا» التي خرج
م��ن رحمها ح��زب سياسي سيخوض االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �م��واج �ه��ة رئ �ي��س ال � ��وزراء
األس �ب��ق سيلفيو ب��رل��وس�ك��ون��ي ال��ذي
يرأس ب��دوره نادي ميالن لكرة القدم.
وق��ال دي مونتزيمولو لصحيفة «ال
ري �ب��وب �ل �ي �ك��ا»« :ل� ��ن أت ��رش ��ح ألح �ص��ل
ع �ل ��ى م �ق �ع��د ن� �ي ��اب ��ي .أري � � ��د أن أت� ��رك

املنصب ألشخاص آخرين يتمتعون باألهلية ،وقد
ع�م�ل��وا ملنظمتنا م�ن��ذ  3س �ن��وات ح�ت��ى اآلن» .وأك��د
دي مونتزيمولو رغبته في البقاء على رأس فريق
«ال �ح �ص��ان ال �ج��ام��ح» ل�س�ن��وات ع��دي��دة مقبلة حتى
ّ
اعتزاله ،علمًا بأنه تسلم رئاسة فيراري عام .1991
على صعيد آخر ،ذكرت صحيفة «بليك» السويسرية
أن م ��واط �ن �ه ��ا س �ي �ب��اس �ت �ي��ان ب��وي �م��ي
استبعد م��ن األس�م��اء املرشحة لقيادة
فريق «فورس إينديا» .يذكر أن الفريق
الهندي إضافة ال��ى فريق «كايترهام»
ه �م��ا ال ��وح� �ي ��دان ال� �ل ��ذان ي �ب �ح �ث��ان عن
سائقني إلكمال صفوفهما.

الدوري األميركي للمحترفين

خسارة أولى لكليبرز منذ تشرين الثاني املاضي
مني لوس أنجلس كليبرز بخسارته
األول � � ��ى م �ن��ذ س �ق��وط��ه أم � ��ام ض�ي�ف��ه
ن �ي ��و أورل � �ي� ��ان� ��ز ه ��ورن� �ت ��س ف� ��ي 26
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،وت��وق�ف��ت
سلسلة ان�ت�ص��ارات��ه ع�ن��د  17عندما
تغلب دنفر ناغتس عليه  78-92في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين .وي��دي��ن دن �ف��ر ن��اغ�ت��س
ب�ف��وزه لإليطالي دان�ي�ل��و غاليناري
ال� � � ��ذي س� �ج ��ل  17ن� �ق� �ط ��ة ،وأض� � ��اف
كينيث فاريد  14نقطة ،وأندري ميلر
 12نقطة وأندري إيغوداال  12نقطة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ل��م ي�ن�ج��ح أي الع��ب في
ص �ف��وف ك�ل�ي�ب��رز ف��ي ت�خ�ط��ي ح��اج��ز
 12نقطة التي سجلها كل من باليك
غريفن والبديل إيريك بليدسوي.
ك� � ��ذل� � ��ك م� � �ن � ��ي ن � � �ي � � ��وي � � ��ورك ن �ي �ك��س
ب �خ �س��ارت��ه ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
عندما سقط على أرضه أمام ضيفه
بورتالند ترايل باليزرز .105-100
وهذه هي الخسارة الثالثة لنيويورك
نيكس على أرضه ،والعاشرة في 31
م�ب��اراة حتى اآلن ه��ذا امل��وس��م ،فيما
ح �ق��ق ال �ض �ي ��وف ف ��وزه ��م ال� �س ��ادس
ع �ش��ر ف ��ي  32م � �ب ��اراة ه� ��ذا امل ��وس ��م.
وفرض نجم نيويورك نيكس نفسه
نجمًا للمباراة بتسجيله  45نقطة،
وأض ��اف ال�ب��دي��ل ج��اي آر سميث 28
نقطة .ولدى الخاسر ،تألق الفرنسي

مني
اليكرز بخسارته
الـ  16هذا
الموسم

ن� �ي� �ك ��وال ب � ��ات � ��وم ودام � � �ي� � ��ان ل� �ي�ل�ارد
والم � ��ارك � ��وس ال � ��دري � ��دج وج � ��ي ج��ي
هيكسون في صفوف الفائز ،فسجل
األول  26نقطة والثاني  21والثالث
 19وال��راب��ع  .18ول��م تكن ح��ال لوس
أنجلس اليكرز أفضل من نيويورك
نيكس ،وم�ن��ي ب�خ�س��ارة على أرض��ه
أم� � � ��ام ض �ي �ف ��ه ف� �ي�ل�ادل� �ف� �ي ��ا س �ف �ن �ت��ي
سيكسرز  .103-99وبرز في صفوف
ال �ف��ائ��ز ،ج ��رو ه��ول �ي��داي ب �ـ  26نقطة
وإي�ف��ان ت��ورن��ر ب�ـ  22نقطة .أم��ا لدى
الخاسر ،فقد سجل كوبي براينت 36
نقطة ،وأضاف الكندي ستيف ناش
 12نقطة.
وف� ��ي ب ��اق ��ي امل� �ب ��اري ��ات ،ف� ��از داالس
م��اف��ري �ك��س ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه واش�ن�ط��ن
وي� ��زاردز  ،94-103وأت�لان�ت��ا هوكس
على مضيفه نيو أورليانز هورنتس
 ،86-95ودي �ت��روي��ت بيستونز على
س��اك��رام�ن�ت��و ك�ي�ن�غ��ز  .97-103وه��ذا
ب��رن��ام��ج م �ب��اري��ات ال �ي��وم :واش�ن�ط��ن
وي � � � � � � � ��زاردز  -داالس م ��اف ��ري � �ك ��س،
ن�ي��وي��ورك نيكس  -ب��ورت�لان��د ترايل
ب �ل��اي � ��زرز ،دي � �ت ��روي ��ت ب �ي �س �ت��ون��ز -
س��اك��رام�ن�ت��و ك�ي�ن�غ��ز ،ن�ي��و أورل�ي��ان��ز
ه��ورن �ت��س  -أت�لان �ت��ا ه��وك��س ،دن�ف��ر
ن��اغ �ت��س  -ل� ��وس ان �ج �ل��س ك �ل �ي �ب��رز،
ل ��وس أن �ج �ل��س الي �ك��رز  -ف�ي�لادل�ف�ي��ا
سفنتي سيكسرز.
توم فرحًا
بفوز بورتالند
(رويترز)

كرة المضرب

ّ
دورة بريسباين :تأهل صعب لسيمون وسهل ألزارنكا الى ربع النهائي
وجد الفرنسي جيل سيمون ،املصنف
ثالثًا ،صعوبة بالغة للعبور الى الدور
رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن دورة ب��ري�س�ب��اي��ن
االوس �ت��رال �ي��ة ل �ك��رة امل �ض��رب ،ال�ب��ال�غ��ة
ق �ي �م��ة ج ��وائ ��زه ��ا م �ل �ي��ون دوالر ،إث��ر
فوزه على الكولومبي اليخاندرو فايا
 6-7و ،6-7ف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي .وض��رب
س�ي�م��ون م��وع �دًا ف��ي ال� ��دور امل�ق�ب��ل مع
القبرصي م��ارك��وس باغداتيس ال��ذي
ت �غ �ل��ب ع �ل��ى االمل ��ان ��ي ف �ل ��وري ��ان م��اي��ر
ال �س��ادس  4-6و .2-6ك��ذل��ك ب�ل��غ ال��دور
ذاته الياباني كي نيشيكوري الخامس
بفوزه على االسباني طومي روبريدو
 3-6و ،3-6ل �ي �ل �ت �ق��ي م� ��ع االوك� ��ران� ��ي
الكسندر دولغوبولوف الرابع والذي
تغلب على الفنلندي ي��ارك��و نيمينن
 2-6و 1-4ثم باالنسحاب.
ول��دى ال�س�ي��دات ،بلغت البيالروسية
فيكتوريا ازارنكا واالملانية انجيليك
كيربر ،املصنفتان أول��ى وراب�ع��ة على

ال �ت ��وال ��ي ،ال � ��دور رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ب�ف��وز
االول ��ى على األمل��ان�ي��ة س��اب�ين ليزيكي
 3-6و ،3-6والثانية على البورتوريكية
مونيكا بويغ  6-3و 4-6و.6-7
كذلك تأهلت االميركية سلوان ستيفنز
ب� �ف ��وزه ��ا ع� �ل ��ى ال� �س ��وي ��دي ��ة ص��وف �ي��ا
ارف �ي ��دس ��ون  3-6و ،4-6واالوك ��ران �ي ��ة
ل �ي �س �ي��ا ت �س ��وري �ن �ك ��و ب� �ف ��وزه ��ا ع�ل��ى
االوس �ت ��رال �ي ��ة ي��ارم �ي�ل�ا غ��اي��دوس��وف��ا
 6-1و 1-6و .4-6وف� ��ي ال � ��دور امل�ق�ب��ل
تلتقي ستيفنز مع مواطنتها سيرينا
ول �ي��ام��س ال �ث��ال �ث��ة ،وت �س��وري �ن �ك��و مع
السلوفاكية دانييال هانتوتشوفا.

دورة الدوحة
ت � ��وق � ��ف م � � �ش � � ��وار ّ األمل� � � ��ان� � � ��ي ف �ي �ل �ي��ب
كولشرايبر ،املصنف ثالثًا ،في الدور
الثاني ل��دورة الدوحة الدولية ،البالغ
مجموع جوائزها  1,54مليون دوالر،
ب �ع��د خ �س��ارت��ه أم � ��ام ال �ف��رن �س��ي غ��اي��ل

مونفيس وصيف بطل املوسم املاضي
 6-4و 6-4و .2-6ول� ��م ي �ك��ن ال��روس��ي
ً
ميخائيل يوجني ال��راب��ع أفضل حاال
م��ن ك��ول�ش��راي�ب��ر وذل ��ك ب�ع��د خ�س��ارت��ه
أم��ام مواطنه نيكوالي دافيدنكو 7-5
و .6-3وانتهت مغامرة املصري محمد
صفوت ( 22عامًا ومصنف  456عامليًا)

ودع كولشرايبر الثالث
ويوجني الرابع دورة
الدوحة من دورها
الثاني

ع�ن��د ال� ��دور ال �ث��ان��ي ،وذل ��ك ب�خ�س��ارت��ه
أم � � ��ام االمل � ��ان � ��ي دان� � �ي � ��ال ب � ��ران � ��دز 4-6
و 6-3و .6-2وت��أه��ل ال��ى رب��ع النهائي
االي�ط��ال��ي ب��اول��و ل��ورن��زي ب�ف��وزه على
التشيكي لوكاس روسول  0-6و.4-6

دورة شنزن
بلغت الصينية لي نا ،املصنفة أولى،
ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي م��ن دورة شنزن
ال �ص �ي �ن �ي��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ،ال �ب ��ال �غ ��ة ق�ي�م��ة
ج��وائ��زه��ا  500ال ��ف دوالر ،ب �ف��وزه��ا
ع �ل��ى االم �ي��رك �ي��ة ج��ول �ي��ا ك��وه�ي�ن 3-6
و 4-6في ال��دور الثاني .وبلغت ال��دور
ذات��ه الصينية االخ ��رى ج��و ي��ي مياو
بتغلبها على التايوانية تشانغ كاي-
تشن  6-4و 2-6و .6-7وفي الدور املقبل
تلعب يي مياو مع الرومانية مونيكا
نيكوليسكو ال�ت��ي ك��ان��ت تغلبت على
البريطانية الورا روب �س��ون السابعة
 2-6و.3-6

عالمية
أصداء
ّ
ّ
بيبي يغيب شهرًا بسبب ّ
جراحية
عملية
ذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أن مدافع
ريال مدريد ،البرتغالي بيبي ،خضع لعملية
جراحية في كاحله في البرتغال ،سيغيب
على أثرها ملدة شهر من أجل التعافي
والعودة الى املالعب.
وذكرت الصحيفة أن بيبي كان منزعجًا من
كاحله ،وبعد خضوعه للفحوصات اتخذ
قرار إجراء عملية جراحية باملنظار في
بورتو على يد الطبيب فان دييك.
وسوف يغيب في كل األحوال عن مباراة
األحد املقبل ضد ريال سوسييداد بسبب
اإليقاف.

برلوسكوني :أنا أفضل
رئيس ناد في التاريخ
وصف رئيس نادي ميالن اإليطالي،
سيلفيو برلوسكوني ،نفسه بأنه «أفضل
رئيس ناد لكرة القدم في التاريخ» ،ووعد
عشاق ناديه بالعودة الى منصات التتويج
في غضون ثالث سنوات.
وقال برلوسكوني في مقابلة إذاعية في
نابولي مع «راديو مارتي»« :أنا أنجح رئيس
ناد في تاريخ كرة القدم ،ويأتي من بعدي
سانتياغو بيرنابيو الذي سمي ملعب ريال
مدريد باسمه».

فيالنوفا يحضر أول تدريب
لبرشلونة في 2013
حضر املدير الفني لبرشلونة تيتو فيالنوفا
أول حصة تدريبية لالعبيه في العام الجديد،
بعد مرور  13يومًا على خضوعه لعملية
جراحية لعالجه من السرطان.
ّ
وحيا العبو الـ«برسا» مدربهم ،باستثناء
الحارس فيكتور فالديس املبتعد بسبب
إصابة في القدم اليسرى ينتظر أن يتعافى
منها سريعًا.

قميص برشلونة األكثر مبيعًا في أميركا
احتل قميص برشلونة اإلسباني املرتبة
األولى ضمن قائمة القمصان األكثر مبيعًا
في الواليات املتحدة لعام .2012
ووفقًا ملا نشرته صحيفة «ال موندو
ديبورتيفو» الكاتالونية ،فإن قميص
برشلونة ّ
تفوق على قمصان باقي أندية
ومنتخبات العالم ألول مرة في تاريخه.
وحل في املرتبة الثانية قميص مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،وفي املرتبة الثالثة ،جاء
قميص تشلسي ،يليه قميص املنتخب
اإلسباني ،ثم املنتخب األملاني .يذكر أن
قميص مانشستر يونايتد قد ّ
تصدر قائمة
األكثر مبيعًا في السنوات املاضية.

دروغبا هداف القرن الـ 21
أصدر االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء
قائمة هدافي القرن الحادي والعشرين،
حيث تصدر العاجي ديدييه دروغبا الالئحة
برصيد  104أهداف دولية وقارية (دوري
أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ») متقدمًا على
األملاني ميروسالف كلوزه واألرجنتيني
ليونيل ميسي والكاميروني صامويل إيتو
والهولندي رود فان نيستلروي والفرنسي
تييري هنري والبرتغالي كريستيانو
رونالدو واإلسباني دافيد فيا ومواطن
األخير راوول غونزاليس والسويدي زالتان
إبراهيموفيتش الذين حلوا في املراكز
العشرة األولى.

