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ال �ع��ال��م ب�ق�م�ي��ص م�ن�ت�خ��ب اس �ب��ان �ي��ا.
س�ي�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن م ��دن ب��رازي �ل �ي��ا وس ��او
باولو وفورتاليزا وبورتو ألليغري،
ورب�م��ا ي��رف��ع ال�ك��أس عاليًا ف��ي ملعب
«م� � ��اراك� � ��ان� � ��ا» ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ري � � ��و دي
جانيرو ،لكن دييغو لن يجرؤ على أن
يمر على الغارتو ،ان يزور البيت الذي
خ��رج منه ال��ى ال�ح�ي��اة وال��زق��اق ال��ذي
ركل فيه الكرة للمرة االول��ى ،أن يلقي
التحية على جيران األمس ويحتضن
رف��اق الطفولة .لن يجرؤ دييغو على
فعل ذلك ،حتمًا ،لن يجرؤ.

• كرة المضرب •

الفورموال 1

دروة باريس بيرسي :نصف نهائي ناري بني ديوكوفيتش وفيديرر

غروجان وفيتيل األسرع
في التجارب الحرة في أبو ظبي

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف ثانيًا،
بطاقته الى الدور نصف النهائي في دورة باريس
ال��دول �ي��ة ف��ي ك ��رة امل� �ض ��رب ،آخ ��ر ال� � ��دورات ال�ت�س��ع
ال �ك �ب��رى وال �ب��ال �غ��ة ج��وائ��زه��ا  3,204,745م�لاي�ين
يورو ،بفوزه السهل على السويسري
ستانيسالس فافرينكا  1-6و.4-6
واس � �ت � �ه� ��ل دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش امل� � �ب � ��اراة
بطريقة مثالية فتقدم على منافسه
 0-3قبل ان يحسم املجموعة االول��ى
 ،1-6في مدى  26دقيقة فقط.
وسنحت بعض الفرص للسويسري
ف ��ي م�ط�ل��ع امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة لكنه

ل��م ي�ن�ج��ح ف��ي اس�ت�غ�لال ارب ��ع ف��رص ل�ك�س��ر ارس��ال
منافسه .وك��ان��ت النقطة الحاسمة ف��ي املجموعة
الثانية ف��ي ال�ش��وط السابع عندما نجح الصربي
في كسر ارسال منافسه ليتقدم عليه ويحافظ على
تقدمه وي�ف��وز ب��امل �ب��اراة .ويبقى ع��زاء
ف��اف��ري�ن�ك��ا ال��وح �ي��د ض�م��ان��ه امل�ش��ارك��ة
في بطولة املاسترز الشهر املقبل في
ل �ن��دن .وض� ��رب دي��وك��وف �ي �ت��ش م��وع �دًا
ناريًا في دور األربعة مع السويسري
روج�ي��ه فيديرر الخامس ال��ذي تغلب
ع �ل��ى االرج �ن �ت �ي �ن��ي خ � ��وان م ��ارت ��ن دل
بوترو الرابع  3-6و 6-4و.3-6

الدوري االميركي للمحترفين

بول وغريفن يقودان كليبرز للفوز على ووريرز
قاد كريس بول فريقه لوس انجلس
كليبرز الى الفوز على ضيفه غولدن
ستايت ووري��رز  115-126في دوري
ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة االم � �ي� ��رك� ��ي ال �ش �م��ال��ي
للمحترفني بتسجيله  42نقطة.
ك�م��ا ت��أل��ق ب�لاي��ك غ��ري�ف�ين ف��ي اللقاء
ً
مسجال  23نقطة ثم خرج باالخطاء
الستة قبل  3،53دقائق ،واض��اف كل
من جاي جاي ريديك والبديل جمال
كروفورد  17نقطة.
وف� ��ي ال� �ط ��رف امل� �ق ��اب ��ل ،دك س�ت�ي�ف��ن
ك��وري س�ل��ة كليبرز بتسع ثالثيات
ل �ي �س �ج��ل  38ن �ق �ط��ة و 9ت� �م ��ري ��رات
حاسمة لكنه خسر الكرة  11مرة.
وك � � ��ان ك� �ل� �ي� �ب ��رز ،ال � � ��ذي ح� �ق ��ق رق �م��ًا
ق�ي��اس�ي��ًا ب�ع��دد االن �ت �ص��ارات امل��وس��م
امل ��اض ��ي ( ،)56ق ��د اس �ت �ه��ل م��وس�م��ه
ال�ث�لاث�ين ف��ي ال ��دوري ب�خ�س��ارة ام��ام
جاره اليكرز على امللعب عينه.
وه��ذا امل��وس��م االول ال��ذي ستتم فيه
ازال� ��ة راي� ��ات الي �ك��رز وارق � ��ام العبيه
املعتزلني م��ن امللعب امل�ش�ت��رك خالل
م� �ب ��اري ��ات ك �ل �ي �ب��رز وب � �م � �ب� ��ادرة م��ن
املدرب دوك ريفرز.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ف ��از ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز على
ضيفه نيويورك نيكس  .81-82ويعود
ف �ض��ل ال� �ف ��وز ال� ��ى دي ��ري ��ك روز ال ��ذي
سجل سلة الفوز في اللحظات القاتلة.

منح روز شيكاغو
الفوز على نيكس
سلة في
بتسجيله ً
اللحظات القاتلة

ًَ
وكان معدل روز ضعيفا ( 18نقطة)،
واضاف لبولز البريطاني لوول دنغ
 17نقطة وكارلوس بوزر  14نقطة و7
متابعات والتقط الفرنسي يواكيم
ن��واه العائد م��ن اص��اب��ة  15متابعة،
فيما ك��ان ك��ارم�ي�ل�ل��و ان�ط��ون��ي ال��ذي
اه ��در س�ل��ة ال �ف��وز ق�ب��ل  5ث ��وان على
النهاية ،االف�ض��ل ل��دى الضيوف مع
 22نقطة و 6متابعات و 6تمريرات
ح ��اس� �م ��ة ،وال� �ت� �ق ��ط الع � ��ب االرت � �ك ��از
تايسون تشاندلر  19متابعة.
وه�ن��ا برنامج امل�ب��اري��ات :تشارلوت
ب��وب��اك �ت��س  -ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال�ي�ي��رز،
اورالن � � ��دو م��اج �ي��ك  -ن �ي��و اورل �ي��ان��ز
ب �ي �ل �ي �ك��ان��ز ،واش� �ن� �ط ��ن وي� � � � � ��زاردز -
ف � �ي �ل�ادل � �ف � �ي ��ا س� �ف� �ن� �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز،
اتالنتا هوكس  -تورونتو رابتورز،
ب ��وس� �ط ��ن س �ل �ت �ي �ك��س  -م �ي �ل��ووك��ي
ب��اك��س ،ه�ي��وس�تن روك �ت��س  -داالس
م ��اف ��ري �ك ��س ،م �م �ف �ي��س غ��ري��زل �ي��س -
دي� �ت ��روي ��ت ب �ي �س �ت��ون��ز ،م�ي�ن�ي�س��وت��ا
ت �م �ب��روول �ف��ز  -اوك�ل�اه ��وم ��ا س�ي�ت��ي،
ب� ��روك � �ل �ي�ن ن� �ت ��س  -م� �ي ��ام ��ي ه �ي ��ت،
دن� �ف ��ر ن��اغ �ت��س  -ب ��ورت�ل�ان ��د ت��راي��ل
باليزرز ،فينيكس صنز  -يوتا جاز،
ساكرامنتو كينغز  -ل��وس انجلس
كليبرز ،لوس انجلس اليكرز  -سان
انطونيو سبرز.
كريس بول
متجهًا نحو
السلة (أ ف ب)

البطوالت األوروبية الوطنية

مواجهة مرتقبة بني أرسنال وليفربول في لندن
ي�ت�ح�ض��ر أرس �ن ��ال امل �ت �ص��در مل��واج�ه��ة
قويه باستضافته ليفربول الثالث في
ال�ج��ول��ة ال�ع��اش��رة م��ن ب�ط��ول��ة انكلترا
لكرة القدم اليوم السبت.
وي� � � �خ � � ��وض ارس � � � �ن� � � ��ال س� �ل� �س� �ل ��ة م��ن
امل��واج�ه��ات ال�ه��ام��ة ف��ي االي ��ام العشرة
امل �ق �ب �ل��ة ،ف�ب�ع��د م��واج �ه �ت��ه ل�ل�ي�ف��رب��ول،
يحل ضيفًا على بوروسيا دورتموند
االمل��ان��ي منتصف االس�ب��وع املقبل ،ثم
ي �ت��وج��ه ال ��ى م�ل�ع��ب «اول � ��د ت ��راف ��ورد»
مل � ��واج� � �ه � ��ة م ��ان � �ش � �س � �ت ��ر ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د.
ويسعى «املدفعجية» بقيادة امل��درب
ال �ف��رن �س��ي ارس �ي��ن ف�ي�ن�غ��ر ال� ��ى وض��ع
ح ��د ل �ص �ي��ام دام ث �م��ان��ي س �ن ��وات عن
االل �ق��اب وت �ح��دي �دًا م�ن��ذ ان ت��وج بطال
لكأس انكلترا ع��ام  2005على حساب
مانشستر يونايتد بركالت الترجيح.
ب � � � � � ��دوره ،ي� �س� �ع ��ى ت �ش �ل �س ��ي ال� �ث ��ان ��ي
بفارق نقطتني الى مواصلة صحوته
وال�ض�غ��ط ع�ل��ى ارس �ن��ال ع�ن��دم��ا يحل

ض�ي�ف��ًا ع �ل��ى ن �ي��وك��اس��ل .ك ��ذل��ك ،ي��أم��ل
م��ان �ش �س �ن��ر ي ��ون ��اي �ت ��د ف� ��ي م��واص �ل��ة
س �ل �س �ل��ة ان � �ت � �ص� ��ارات� ��ه ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املسابقات باستضافته لفوالم .وهنا
برنامج املباريات (بتوقيت بيروت):
 ال � �س � �ب� ��ت :ن� �ي ��وك ��اس ��ل ي ��ون ��اي� �ت ��د -تشلسي ( ،)14,45ف��والم  -مانشستر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ( ،)17,00ه� � ��ال س �ي �ت��ي -
سندرالند ( ،)17,00مانشستر سيتي
 ن��وري �ت��ش س�ي�ت��ي ( ،)17,00س�ت��وكسيتي  -ساوثمبتون ( ،)17,00وست
بروميتش البيون  -كريستال باالس
( ،)17,00وس ��ت ه ��ام  -اس �ت��ون فيال
( ،)17,00ارسنال  -ليفربول (.)19,30
 االح ��د :اف��رت��ون  -توتنهام (،)15,30كارديف  -سوانسي (.)18,00
¶ ايطاليا :ينتظر الجميع استكمال
روما لسلسلة انتصاراته بعدما حقق
رقمًا قياسيًا بفوزه في عشر مباريات
متتالية .ويحزم اوالد املدرب الفرنسي

رودي غ��ارس �ي��ا ح �ق��ائ �ب �ه��م مل��واج �ه��ة
تورينو غدًا االحد في املرحلة الحادية
عشرة من ال��دوري اإليطالي .ويبحث
الوصيفان نابولي ويوفنتوس بفارق
 5نقاط عن «جالوروسي» عن زلة قدم
م��ن االخ �ي��ر ل�ت�ق�ل�ي��ص ال� �ف ��ارق ع�ن��دم��ا

يتطلع روما الى
تعزيز رقمه القياسي
في عدد االنتصارات
المتتالية منذ بداية
الموسم

ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ف��ري��ق ال �ج �ن��وب��ي ك��ات��ان�ي��ا
ف �ي �م��ا ي� �ح ��ل ح ��ام ��ل ال� �ل� �ق ��ب ف� ��ي اخ ��ر
موسمني ضيفًا على بارما.
وتشهد املرحلة مباراة قوية بني ميالن
ال�ع��اش��ر امل�ت�ع�ث��ر وض�ي�ف��ه فيورنتينا
ال�خ��ام��س امل�ت��أل��م م��ن س�ق��وط��ه االخ�ي��ر
ام� � ��ام ن ��اب ��ول ��ي ب �ع��د  4م� �ب ��اري ��ات م��ن
دون خ �س��ارة .وي�س�ع��ى الع�ب��و امل��درب
ف�ي�ن�ت�ش�ن��زو م��ون�ت�ي�لا االس �ت �ف��ادة من
هفوات ميالن املتالحقة.
وهنا برنامج املباريات:
السبت :بارما  -يوفنتوس (،)19,00ميالن  -فيورنتينا ( ،)21,45نابولي -
كاتانيا (.)21,45
 االح��د :ليفورنو  -ات��االن�ت��ا (،)13,30التسيو  -جنوى ( ،)16,00اودينيزي
 ان�ت��ر ميالنو ( ،)16,00سمبدوريا -ساسوولو ( ،)16,00فيرونا  -كالياري
( ،)16,00تورينو  -روما (.)21,45
 -االثنني :بولونيا  -كييفو (.)21,45

ح �ق ��ق ال �ف ��رن �س ��ي روم � � ��ان غ � ��روج � ��ان ،س��ائ��ق
ل ��وت ��وس ري� �ن ��و ،امل ��رك ��ز االول ف ��ي ال �ت �ج��ارب
الحرة األولى لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى،
امل��رح �ل��ة ال �س��اب �ع��ة ع �ش��رة م��ن ب �ط��ول��ة ال�ع��ال��م
لسباقات سيارات الفورموال .1
وقطع غروجان حلبة «مرسى ياس» في زمن
قدره  1,44,241دقيقة ،متفوقًا بـ  0,192ثانية
ع�ل��ى ال�ب��ري�ط��ان��ي ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون ،س��ائ��ق
«مرسيدس جي بي».
واح �ت��ل األمل��ان��ي سيباستيان فيتيل ،سائق
ً
«ريد ُبل رينو» الذي توج بطال للعالم للمرة
الرابعة على التوالي في سباق جائزة الهند
الكبرى ،املركز الثالث بفارق  0,258ث .واكمل
زميله األوسترالي مارك ويبر ومواطنه نيكو
روزب� � � ��رغ ،س��ائ��ق م ��رس �ي ��دس ،ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
املراكز الخمسة االولى.
وف ��ي ال �ت �ج��ارب ال�ث��ان�ي��ة ،ك ��ان فيتيل األس ��رع
ب��زم��ن  1,41,335م�ت�ق��دم��ًا ع �ل��ى وي �ب��ر ب �ف��ارق
 0,155ثانية ،فيما جاء هاميلتون ثالثًا بفارق
 0,355ث .واك �م��ل الفنلندي كيمي راي�ك��ون��ن،
سائق لوتوس ،وروزبرغ ،على التوالي املراكز
الخمسة االولى.
وت� �ق ��ام ال �ت �ج ��ارب ال��رس �م �ي��ة ل �ل �س �ب��اق ال �ي��وم
الساعة  15,00بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا
في التوقيت عينه.

أصداء عالمية
فان بوميل ّ
يسمي كلبه «إيبرا» إعجابًا
بإبراهيموفيتش!
وصل إعجاب الالعب الهولندي املعتزل،
مارك فان بوميل ،بزميله السابق في
ميالن االيطالي ،النجم السويدي زالتان
إبراهيموفيتش ،مهاجم باريس سان
جيرمان الفرنسي ،الى ان يطلق لقب
األخير «إيبرا» على كلبه ،بحسب ما ذكرت
صحيفة «توتو سبورت» اإليطاليةّ .
وغرد
فان بوميل على حسابه الشخصي في
موقع «تويتر»« :نزهة جميلة في العاصفة
مع كلبي إيبرا» ،مستعرضًا صور الكلب!
وكان فان بوميل قد أشاد بإبراهيموفيتش
بعد رباعية األخير في مرمى أندرلخت
البلجيكي في دوري أبطال أوروبا مغردًا
«زالتان هو أفضل العب في العالم».

السويد الى نصف نهائي مونديال
الناشئني
تأهلت السويد الى نصف نهائي مونديال
الناشئني ( تحت  17سنة ) لكرة القدم
بعد فوزها على هندوراس  1-2في افتتاح
منافسات الدور ربع النهائي.
وكانت السويد التي تشارك في البطولة
للمرة االولى في تاريخها متأخرة بهدف
برايان فيالسكويز ( ،)37قبل ان تستعيد
املبادرة عبر ارادل ركيب ( )68وفاملير
بيريشا (.)74

إيقاف حارس روسيا للهوكي في أميركا
تعرض نجم الهوكي الروسي ،سميون
فارالموف ،لإليقاف في دنفر بعد اعتدائه
على صديقته عارضة االزياء يفغينيا
فافرينيوك .وخلق توقيف الواليات املتحدة
لفارالموف حالة من الصدمة في روسيا
كونه احد ابرز افراد املنتخب الوطني في
العاب سوتشي االوملبية املقبلة ،واصبحت
مشاركته في االوملبياد في شباط املقبل
محل شك حيث تأمل روسيا تحقيق
الذهبية بفريق مؤلف بمعظمه من نجوم
الدوري االميركي للهوكي.

