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وداع حزين لبراينت في بيته وكليفالند ينحني على �أر�ضه
َ
يحظ األس��ط��ورة كوبي براينت ب��وداع
ل��م
يضاهي قيمته في مدينته فيالدلفيا ،بينما
تكبّد زمالء الملك ليبرون خسارتهم األولى أمام
جماهيرهم.
وودّع كوبي براينت مسقط رأس��ه بشكل
مخيّب بعد خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز
أمام مضيفه الجريح فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 103-91الثالثاء ضمن منافسات دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
وكان براينت الذي أعلن قبل يومين قراره
االعتزال في نهاية الموسم ،يم ّني نفسه بأن
تكون زيارته األخيرة كالعب إلى مسقط رأسه
فيالدلفيا أفضل من ذلك خصوصا ً أن صاحب
األرض دخل إلى المباراة من دون أي انتصار
من أصل  18مباراة خاضها هذا الموسم ،كما
أنه خسر مبارياته الـ 28األخيرة امتدادا ً من
الموسم الماضي محطما ً الرقم القياسي لعدد
الهزائم المتتالية في جميع البطوالت الكبرى
في أميركا الشمالية والمسجل باسم فريق تامبا
باي باكانيرز لكرة القدم األميركية منذ موسم
 26( 1977-1976هزيمة متتالية).
لكن فيالدلفيا «ب��� ّرر» ال��ق��رار ال��ذي اتخذه
براينت باالعتزال في نهاية الموسم في ظل
تواضع مستوى الفريق الذي ت ّوج معه باللقب
في خمس مناسبات ،وتجنب االنفراد بالرقم
القياسي ألسوأ بداية موسم في الدوري والتي
حققها نيوجيرسي نتس (م��وس��م -2009
.)2010
وه��ذا الفوز األول لفيالدلفيا منذ  25آذار
الماضي عندما تغلب على دنفر ناغتس ،وقد
تحقق أمام مدرجات ممتلئة إذ احتشد 20510
متفرج في ملعب «ويلز فارغو سنتر» من أجل
مشاهدة ابن المدينة براينت يخوض مباراته
األخيرة ضد فريقهم.
وحاول براينت أن يودع أبناء مدينته بأداء
مميز ونجح في محاوالته الثالث األول��ى من
خارج القوس وسط تشجيع كبير من الحاضرين
الذين انصب اهتمامهم على أداء «أسطورة»
ليكرز قبل أن يتحول هذا االهتمام إلى فريقهم
في الربع األخير بعدما شعروا بإمكانية تحقيق
الفوز األول لهذا الموسم إثر تقدم صاحب األرض
 75-80مع نهاية الربع الثالث ثم تعززت هذه
اإلمكانية بعد أن أصبح الفارق  14نقطة -94
 80في الربع األخير.
وي���دي���ن ف��ي�لادل��ف��ي��ا ب���ف���وزه إل���ى روب���رت
كوفينغتون ال���ذي س��ج��ل  23نقطة م��ع 5
متابعات و 4تمريرات حاسمة وأضاف جيرامي
غرانت  14نقطة مع  7متابعات و 4تمريرات
حاسمة وكل من جاهليل اوكافور وايزياه كانان
وهوليس تومسون  12نقطة.

هروب جديد لحمزة �سالمي نحو «النجف» العراقي!
والجورجي زازا باتشوليا  14نقطة مع 21
متابعة.
ومن جهة بورتالند الذي ُمني بهزيمته الثانية
عشرة في  19مباراة ،فكان ليالرد ومايرز لينرد
األفضل بعد أن سجل األول  25نقطة مع 8
متابعات و 10تمريرات حاسمة والثاني 23
نقطة مع  7متابعات.
وفي المباريات األخرى ،فاز ممفيس غريزليز
على نيو أورليانز بيليكنز  104-113بفضل
اإلسباني مارك غاسول الذي قدّم أفضل مباراة
هجومية في مسيرته بتسجيله  38نقطة مع 13
متابعة و 4اعتراضات دفاعية «بلوك».
كما فاز بروكلين نتس على فينيكس صنز
 91-94بفضل  23نقطة من ب��روك لوبيز،
وأورالن��دو ماجيك على مينيسوتا تمبروولفز
 93-96بفضل األداء الجماعي حيث تجاوز 6
من العبيه حاجز العشر نقاط وك��ان أفضلهم
المونتينيغري نيكوال فوسيفيتش ( 18نقطة
مع  12متابعة).

أما من ناحية ليكرز الذي تواصلت معاناته
بعد أن مني بهزيمته الخامسة عشرة في 17
م��ب��اراة ،فكان براينت األفضل بتسجيله 20
نقطة بعد أن نجح في  7محاوالت من أصل
 ،26بينها أرب��ع ثالثيات ،وأض��اف ج��وردن
كالركسون  19نقطة.
وعلى ملعب «كويكن لونز أري��ن��ا»ُ ،مني
كليفالند كافالييرز بهزيمته األولى بين جماهيره
هذا الموسم وجاءت على يد واشنطن ويزاردز
.97-85
واستحق واشنطن الفوز ال��ذي وض��ع من
خالله حدا ً لمسلسل هزائمه عند أربع مباريات
متتالية ،إذ فرض سيطرته منذ البداية بتسجيله
النقاط العشر األول��ى ثم ك � ّرر األم��ر في بداية
الشوط الثاني بتسجيله النقاط التسع األولى
ولم يتخلف في أي مناسبة ليخرج في نهاية
المطاف بفوزه السابع في  15مباراة.
ويدين واشنطن بإلحاقه الهزيمة األول��ى
بكليفالند من أصل  10مباريات خاضها بين
جماهيره هذا الموسم إلى جون وول الذي قدّم
أفضل مباراة في مسيرته بتسجيله  35نقطة
مع  10تمريرات حاسمة و 4متابعات ،وأضاف
برادلي بيل  18نقطة مع  9متابعات و 6تمريرات
حاسمة والبولندي مارسين غورتات  15نقطة
مع  11متابعة.
أما من ناحية كليفالند ال��ذي تكبّد هزيمته
الخامسة ه��ذا الموسم من أص��ل  18مباراة،
فكان ليبرون جيمس كالعادة األفضل بتسجيله
 24نقطة مع  13متابعة و 4تمريرات حاسمة

وأضاف األسترالي ماثيو ديالفيدوفا  15ودجاي
آر سميث .13
من جهة أخرى ،حقق ويسلي ماثيوز عودة
موفقة إلى ملعب فريقه السابق وق��اد داالس
مافريكس للفوز على مضيفه بورتالند ترايل
باليزرز  112-115بعد التمديد.
وكانت المباراة األول��ى لماثيوز في ملعب
«مودا سنتر» منذ أن ترك بورتالند بعد انتهاء
عقده معه ،ولعب دورا ً أساسيا ً في تجنيب
داالس هزيمته الخامسة على التوالي بعيدا ً عن
جمهوره بتسجيله ثالثيتين مهمتين في الربع
الرابع ما سمح لفريقه بتقليص الفارق -85
 ،89ثم تدخل األلماني ديرك نوفيتسكي ليقلص
الفارق إلى نقطتين  96-94بثالثية ثم يدرك
التعادل  96-96في الوقت القاتل.
وحاول بورتالند خطف الفوز وتجنب اللجوء
إلى شوط إضافي لكن ثالثية داميان ليالرد لم
تجد طريقها إلى السلة في الثانية األخيرة.
وض���رب داالس ب��ق��وة ف��ي ب��داي��ة ال��ش��وط
اإلضافي بتسجيله  9نقاط مقابل  3لمضيفه ثم
اصبحت النتيجة  99-103في آخر  1.20دقيقة
إثر سلة من نوفيتسكي الذي مهّد بذلك الطريق
أمام فريقه لتحقيق فوزه الحادي عشر في 19
مباراة.
وكان ديرون وليامس أفضل المسجلين في
داالس برصيد  30نقطة مع  6متابعات و8
تمريرات حاسمة ،وأض���اف نوفيتسكي 28
نقطة مع  7متابعات و 6تمريرات حاسمة ،فيما
كان نصيب ماثيوز  18نقطة مع  5متابعات

ليبرون جيمس« :أرغب في أن
أكون مثل كوبي براينت»

أشاد العب السلة األميركي ليبرون جيمس
بمواطنه كوبي براينت الذي اتخذه مثالً أعلى
والذي أعلن يوم األحد الماضي اعتزاله اللعبة
نهاية الموسم الجاري.
ون��ق��ل��ت ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع��ل�ام المحلية
األميركية عن جيمس قوله« :أرغب في أن أكون
مثله».
وكشف جيمس الع��ب كليفالند كافالييرز
أن��ه يمتلك في غرفته ص��ورة كبيرة لبراينت
نجم لوس أنجليس ليكرز الذي يكبره بسبعة
سنوات.
وقال جيمس الذي أكد أن براينت هو أفضل
العب في دوري السلة األميركي للمحترفين:
«دائما ً ما نتنافس في مواجهة بعضنا البعض
ويرغب كل منا في التفوق على اآلخر ...لن يكون
هناك العب مثله أبداً».
وتابع جيمس قائالً« :أدرك��ت أن��ه علي أن
أكون أفضل بسبب كوبي .كنت أعرف أنه يعمل
بجد لتحسين مستواه ،لقد كان رائعا ً ولهذا كنت
في كل يوم ال أرغب في التدرب أفكر في كوبي».
وأع����رب ج��ي��م��س ع��ن أس��ف��ه ل��ع��دم تمكن
كافالييرز من مواجهة ليكرز في نهائي «إن بي
إيه» موسم  ،2009الذي كان من المفترض أن
يكون اللقاء «الحلم» بين النجمين الكبيرين
جيمس وبراينت .وعن هذا تحدث جيمس قائالً:
«حزين ألن هذا لم يحدث».

الإقالع النهائي لنيمار ...النجم البرازيلي في عيون زمالئه
في عام  ،2007كان فيلم « »Ratatouilleيكتسح شبابيك
التذاكر في جميع أنحاء العالم وإيمي واينهاوس تغزو جميع
محطات الراديو بأغنيتها «ُ .»Rehabت ّوج بوكا جونيورز بكوبا
ليبرتادوريس وميالن بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه في نهائي
مثير على ليفربول اإلنكليزي .كما سطع نجم كتيبة الروسونيري
كاكا في تتويج الفريق اإليطالي بكأس العالم لألندية ،FIFA
ليضمن بفخر كبير الظفر بكرة  FIFAالذهبية في الحفل الذي
انعقد مباشرة بعد ذلك في زيوريخ.
يبدو وكأننا نتحدث عن زمن سحيق ،خصوصا ً وأنه بعد ذلك
احتكر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أهم جائزة فردية
في عالم المستديرة الساحرة .وفي كل هذه السنوات ،لم تتمكن
البرازيل ،البلد الذي يتنفس كرة القدم ،حتى من وضع أحد العبيها
بين المرشحين النهائيين لنيل الجائزة ...إلى أن جاء نيمار.

من الصعب تصديق أن هذا النجم البرازيلي ال يتجاوز عمره
 23سنة .منذ أن دخل أول م ّرة إلى الملعب في سنّ الـ 17فقط،
كان من الواضح أن نيمار مختلف عن أقرانه .حيث أن األهداف
الـ 14التي سجلها في  48مباراة في موسمه األول مع سانتوس
أث��ارت تطلعات الجماهير البرازيلية .بيد أن أفضل التوقعات
كانت تطالب بالتريّث واالنتظار .فكم من ّمرة في الماضي برزت
مواهب رائعة وانهارت عندما دقت ساعة الحقيقة؟
حسب زمالئه ،كان نيمار هو من صنع مصيره المذهل بقراراته
الشخصية .حيث تذكر بيكيه قائالً« :في عام  2011لعبنا نهائي
كأس العالم لألندية ضد سانتوس بقيادة نيمار وفزنا  0-4في
واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها .أعتقد أنه رأى هناك
أن البرازيل أصبحت صغيرة بالنسبة له وأراد تجريب حظه في
فريق كبير .وقد أدرك أنه في برشلونة سيواصل النمو كالعب
وليس لدي أدنى شك أنه قد شعر بالراحة هنا».
ال شك أنه يستحق ك ّل هذا الثناء .فقد كان نيمار في مستوى
التوقعات بل وفاقها .اآلن يبقى السؤال األساسي :إلى أي مدى
سيصل هذا المهاجم الرائع؟ يجيب عن السؤال زميل آخر له

ميالن �إلى ثمن نهائي ك�أ�س �إيطاليا
تأهل ميالن إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا بفوزه 1-3
على كروتوني من الدرجة الثانية اليوم األحد في الدور
الرابع من المسابقة .وعانى ميالن كثيرا ً لخطف بطاقة
التأهل ،إذ أُجبر على خوض الحصتين اإلضافيتين بعد
نهاية الوقت األصلي بالتعادل .1-1
وافتتح البرازيلي لويز أدريانو التسجيل لميالن في
الدقيقة  ،47لكن أنتي بوديمير عادل الك ّفة في الدقيقة ،68
ليلجأ الفريقان إلى الحصتين اإلضافيتين اللتين شهدتا
تسجيل هدفين لميالن عن طريق جياكومو بونافنتورا في
الدقيقة  ،105ومباين يانغ في الدقيقة .115
ولحساب الدور ذاته ،فاز فريق تورينو بعد فوزه على
ضيفه تشيزينا .1-4
تقدم أليساندرو غاتزي بهدف لتورينو في الدقيقة
الثالثة ثم أض��اف إميليانو موريتي الهدف الثاني في
الدقيقة .14
وفي الشوط الثاني سجل ماكسي لوبيز الهدف الثالث
لتورينو في الدقيقة  51ثم رد إيمانويل كاشيوني بهدف
لتشيزينا في الدقيقة  ،67قبل أن يختتم ماركو بيناسي
أهداف تورينو في الدقيقة .84
كما تأهل سبيزيا كالتشيو المنافس ب��دوري الدرجة
الثانية إلى ال��دور ذات��ه بفوزه على ضيفه ساليرنيتانا
2-صفر.

ف��ج��أة وم��ن دون مقدمات غ��ادر
العب ارتكاز الصفاء حمزة سالمي
فريقه ،لاللتحاق بصفوف النجف
العراقي ،ال��ذي يعسكر حاليا ً في
ب��ي��روت ،م��ك��ررا ً األم���ر نفسه حين
غ���ادر ال��ص��ف��اء ال��م��وس��م الماضي
م��ن دون س��اب��ق إن����ذار لاللتحاق
بنفط ميسان العراقي ،ثم بالنصر
العماني.
وخ����اض س�لام��ي ( 29س��ن��ة)

ع���ددا ً م��ن ال��م��ب��اري��ات م��ع الصفاء
ف��ي ب��داي��ة ال����دوري ،حيث يتصدر
«األصفر» الترتيب بعد  6جوالت،
لكن استغناءه ال��دول��ي بقي معه،
األمر الذي طرح مجددا ً على بساط
النقاش مسألة هروب الالعبين من
لبنان لالحتراف في فرق خارجية
من دون التنسيق مع أنديتهم ،علما ً
أن الصفاء ك��ان لجأ إل��ى االت��ح��اد
ال��دول��ي (ال��ف��ي��ف��ا) ل��ل��ش��ك��وى بعد

التحاق  3من العبيه (حمزة وشقيقه
خضر وعلي السعدي) بنفط ميسان
العراقي.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ع��اد إل��ى الصفاء
جناحه ال��ش��اب عمر ال��ك��ردي بعد
غيابه عن المالعب لنحو شهرين،
بسبب اإلص��اب��ة .والتحق الكردي
بالتدريبات ،على أن يكون الئقا ً
للمشاركة بالمباريات ،اعتبارا ً من
األسبوع المقبل.

 LIUتك ّرم نادي الريا�ضي لل�سيدات في كرة ال�سلة
كرم القسم الرياضي في الجامعة اللبنانية الدولية -
بيروت ،برعاية رئيس الجامعة الوزير عبد الرحيم مراد
ممثالً بنائب الرئيس الدكتور علي طربيه ،فريق النادي
الرياضي للسيدات لكرة السلة ،بعد ف��وزه بالبطولة
العربية للسيدات ،في حضور مدير النادي جودت شاكر
الذي أثنى على «ال��دور الريادي الذي تقوم به الجامعة
على المستوى التربوي واالجتماعي في لبنان والعالم
العربي» ،كما قام بعرض تفصيلي لتاريخ إنجازات النادي
الرياضي.
بدوره ،رحب مدير العالقات العامة في الجامعة وائل

سلوم بالضيوف وبالمك ّرمين وأك��د أن «دور الجامعة
التربوي يتكامل م��ع دور ال��ن��ادي ال��ري��اض��ي ،لتوجيه
الشباب لتحصيل المعرفة والعلم والمحافظة على
الجسم السليم بالعقل السليم» ،مبديا ً «استعداد الجامعة
لتحضير مسودة اتفاق بين الجامعة والرياضة لمصلحة
طالب الجامعة والعبي النادي والمنتسبين إليه» ،كما قدم
موجزا ً عن إنجازات الجامعة وإنجازات مؤسسات «الغد
األفضل» برئاسة عبد الرحيم مراد.
ختاماً ،قدمت رئاسة الجامعة الميداليات وال��دروع
للمكرمين.

الم�صري �أيمن يتوج بلقب المو�سم الثاني
من برنامج ذا فيكتوريو�س
حصد المتسابق ال��م��ص��ري أيمن
الغباشي ،لقب الموسم الثاني من
أول برنامج لمواهب ك��رة ال��ق��دم في
الوطن العربي ،وت ّوج بكأس برنامج
ذا فيكتوريوس في ختام المنافسات
التي أقيمت في مدينة دبي الرياضية
بمساهمة كشريك إعالمي.
ال��ح��ل��ق��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي شهدت
تحديات عالية المستوى ،قدمتها
المذيعة اللبنانية نتالي مامو بمشاركة
المذيع المصري شريف فايد ،وتابعها
جمهور متحمس داخل االستوديو الذي
تم إعداده على شكل ملعب كبير ،فيما
تابع البرنامج الذي بثه تلفزيون دبي
ماليين المشاهدين العرب.
وحظي أيمن بأعلى نسبة تصويت
في الحلقة الختامية ،حيث صوت له
 73.6في المئة من الجمهور ،فيما ح ّل
الد ّر من لبنان بالمركز الثاني بنسبة
 18.9في المئة وجاء ثالثا ً موسى من
الجزائر بنسبة  7.5في المئة.
وتسلم أيمن كأس ذا فيكتوريوس

من نجم ري��ال مدريد السابق ومدير
األكاديمية ميشيل سلغادو ،إلى جانب
جائزة المركز األول وقيمتها  100ألف
دوالر ،كما سيحظى بفرصة للتجربة
في نادي بنفيكا البرتغالي إلى جانب
ص��اح��ب ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ال����د ّر ،فيما
ستتاح لصاحب المركز الثالث موسى
فرصة لتجربة األداء في ن��ادي أهلي
دبي اإلماراتي.

وض ّمت لجنة التحكيم في الحلقة
النهائية إل��ى جانب سلغادو ك�لاً من
النجم الفرنسي وأسطورة نادي آرسنال
السابق تيري هنري ونجم إيطاليا
السابق ونادي يوفنتوس آليساندور
دل ب��ي��ي��رو ،وم��ه��اج��م ن���ادي الشباب
السعودي السابق والمحلل الرياضي
خالد الشنيف ،ونجم النادي األهلي
والمنتخب المصري محمد بركات.

ً
موتكو ي�أمل �أن ي�شكل مونديال ً 2018
«توفيقيا»
حدثا

والدة نجم جديد

عرف مهاجم نادي برشلونة الشاب كيف يأسر العالم كله
بموهبته الف ّذة .وقد كان  2015هو عام اإلقالع النهائي بالنسبة
له .حيث ساهمت أهدافه الـ 39في  51مباراة بشك ٍل كبير في
تتويج فريقه بالثالثية .وبعدها فاز بكأس السوبر األوروبية
وظهر اسمه في القائمة النهائية التي ستحضر حفل زيوريخ.
وقال عنه أندريس انييستا« :إنه العب أساسي بالنسبة لنا»،
مضيفاً« :منذ قدومه وحتى اليوم ،نما بشك ٍل كبير سواء على
المستوى الفردي أو الجماعي .يبدو أحيانا ً أنه يفاجأ الجميع
باألشياء التي يقوم بها ،ولكن الحقيقة هي أن موهبته الف ّذة تجعل
األمور تبدو طبيعية».
وفي نفس االتجاه ،قال عنه جيرارد بيكيه« :ال شك أنه من
أفضل المواهب الثالث في العالم» ،قبل أن يضيف أن مساهمات
نيمار تذهب إلى ما هو أبعد من اإلحصائيات« :ال يتعلق األمر فقط
باألهداف والتمريرات ،بل بالحركة الدائمة خالل المباراة وخلق
الفارق في النزاالت الثنائية .وباإلضافة إلى ذلك ،في أسلوب
لعبنا يكون المهاجمون هم أول المدافعين ،لهذا فإن الضغط الذي
يقوم به مهم أيضاً».
إنه العب كبير .لقد أبهرني نموه على المستويات كافة في
هذه السنوات التي لعبت معه .وبطبيعة الحال ،أنا سعيد جدا ً
لتواجده إلى جانبنا.
باختصار ،يُعتبر نيمار ،حسب أولئك الذين يعرفونه حق
المعرفة ،العبا ً كامالً .وال شك أنه يستحق مقعدا ً في حفل زيوريخ،
وهذه المرة بصفته أحد أفضل ثالثة العبين في العالم ،بعدما
حضر في ثالث مناسبات سابقة بصفته الفائز بجائزة بوشكاش
ألفضل هدف لعام  2011وكمرشح في نفس الفئة عامي 2012
و.2013
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وتقدم إيمانويلي كااليو بهدف في الدقيقة  13ثم أضاف
سيرجيو بوستيغو ريدوندو الهدف الثاني في الدقيقة
.33

أتلتيكو إلى ثمن نهائي
كأس ملك إسبانيا

قطع أتلتيكو مدريد ،الفائز باللقب  10مرات آخرها عام
 ،2013شوطا ً كبيرا ً نحو الدور ثمن النهائي من مسابقة
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه رويس
من الدرجة الثالثة  1-2في ذهاب دور الـ.32
ولم يكن فوز فريق المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني
سهالً إذ وجد نفسه متخلفا ً في الدقيقة  30بهدف سجله
فران كاربيا ،لكن «لوس روخيبالنكوس» أدركوا التعادل
سريعا ً بواسطة األرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة
 36ثم سجلوا هدف التقدم والفوز في الشوط الثاني عبر
ساول نيغويس في الدقيقة  .63وفي إياب الدور ذاته فاز
ليغانيس على غرناطة بهدفين مقابل هدف.
ويلتقي اليوم لينينسي (ثالثة) مع أتلتيك بلباو،
وليفانتي مع إسبانيول ،وميرانديس (ثانية) مع ملقا،
وبونفيرادينا (ثانية) مع إيبار ،وهويسكا (ثانية) مع
فياريال ،والس بالماس مع ريال سوسييداد.

هو المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين« :إنه العب من الطراز
العالمي .عندما أصيب ميسي ،حمل الفريق على كتفيه وكان
رائعا ً جداً .وفي الواقع ،يُذ ّكرني بليو .من الواضح أنه أصغر سنا ً
وأمامه طريق طويل ،ولكن بالنسبة لي ،يملك كل المؤهالت ليكون
أفضل العب في العالم في المستقبل».
يكفي استعراض أرقامه لفهم كلمات الالعب الدولي البلجيكي.
خالل مدة شهر ونصف التي غاب فيها النجم األرجنتيني عن
سجل نيمار  10أهداف وأعطى  6تمريرات حاسمة.
الميادينّ ،
وبقيادته وزميله لويس سواريز ،حقق الفريق الكتالوني 7
انتصارات ،تعادل واح��د وخسارة وحيدة ،ليتربع بذلك على
صدارة الدوري اإلسباني.
وكمسك ختام ،بقيت الكلمة األخيرة لقدوة نيمار ومرجعه
الكروي ،زميله ليونيل ميسي .كما هي الحال داخل الملعب ،قصد
الفائز  4مرات بكرة  FIFAالذهبية مباشر ًة الهدف ليضع ح ّدا ً ألي
نقاش« :إنه العب كبير .لقد أبهرني نموه على المستويات كافة
في هذه السنوات التي لعبت معه .وبطبيعة الحال ،أنا سعيد جدا ً
لوجوده إلى جانبنا».

بيليغريني ينتظر عودة �أغويرو وهارت
قال مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي إنه ينتظر عودة الثنائي سيرجيو
أغويرو والحارس جو هارت من اإلصابة في الوقت المناسب لمواجهة ستوك سيتي
في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت المقبل.
ويتصدّر أغويرو قائمة هدافي سيتي في الدوري هذا الموسم برصيد  7أهداف
لكنه غادر الملعب في الشوط الثاني من لقاء انتهى بالفوز  1-3على ساوثامبتون
مطلع األسبوع الجاري قبل أن يغيب عن االنتصار  1-4على هال سيتي في كأس
رابطة األندية اإلنكليزية الثالثاء.
وغاب الحارس هارت عن المباراتين السابقتين بعدما أصيب في عضالت الفخذ
الخلفية أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في  25تشرين الثاني الماضي.
وقال بيليغريني للصحافيين بعد صعود سيتي لقبل نهائي كأس الرابطة:
«هارت يمكن أن يصبح جاهزا ً يوم السبت وإذا لم يحدث فسيكون يوم الثالثاء بينما
أغويرو يعاني من ألم في كعبه وتتحسن حالته وسنرى إذا ما كان بوسعه اللعب
يوم السبت».
وعبّر المدرب التشيلي عن سعادته بعودة ديفيد سيلفا لخوض مباراته األولى
في التشكيلة األساسية مع سيتي منذ إصابته مع منتخب إسبانيا في التاسع من
تشرين األول الماضي.
وشارك سيلفا كبديل قرب النهاية أمام ساوثامبتون قبل أن يخوض أغلب فترة
مباراة هال.
وقال بيليغريني« :هذا مهم جدا ً لديفيد .أهم شيء هو الفوز والتأهل لقبل النهائي
لكن كان من المهم بالنسبة له خوض  80دقيقة بعد إصابة طويلة».
ولم يشارك في المقابل القائد فينسن كومباني منذ الثامن من تشرين الثاني ولن
يلحق بمواجهة ستوك لكن من المرجح أن يكون جاهزا ً عند اللعب أمام سوانزي
سيتي في  12كانون األول الحالي.
وسيخضع الجناح خيسوس نافاس لفحوص قبل تحديد إمكانية مشاركته أمام
ستوك بعد تعرضه اللتواء بالكاحل أمام هال.

في خضم العالقة الباردة بين روسيا والغرب بسبب
األزمة األوكرانية ...يأمل وزير الرياضة الروسي فيتالي
موتكو أن تشكل نهائيات كأس العالم التي تستضيفها
بالده عام  ،2018حدثا ً «توفيقياً» ،وذلك بحسب ما نقلت
عنه وكالة «آر سبورت» المحلية.
وقال موتكو« :كأس العالم ستكون حدثا ً رائعا ً ليس
فقط لروسيا بل للعالم بكامله .آمل أن تشكل حدثا ً توفيقيا ً
يظهر للعالم بأنّ روسيا بلد قلبه مفتوح للجميع ،يتمتع
بالديمقراطية والضيافة وبالثراء التاريخي والثقافي».
ويأتي تصريح موتكو وسط العالقة الباردة بين روسيا
والغرب بسبب األزمة األوكرانية التي حصدت أكثر من 8
آالف قتيل وذلك بسبب مساندة موسكو للثوار في شرق
البالد.
وأعرب وزير الرياضة عن سعادته لتمكن روسيا من
اإليفاء بالتزاماتها كافة تجاه االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» رغم األزمة االقتصادية التي تعاني منها ،مضيفاً:
«نحن نفعل كل ما باستطاعتنا لكي نن ّمي منشآت مدننا
ّ
ونحث على نمو كرة القدم في بلدنا» .وتابع« :بالطبع
لقد أثرت األزمة االقتصادية على المستثمرين في بالدنا
وواجهنا بعض الصعوبات لكني أعتقد ب��أن الوضع
سيتحسن في المستقبل القريب .ال أرى أي مشاكل كبرى.

ويسعدني التشديد على أنه ورغم الوضع االقتصادي
المعقد ،نجحنا في المحافظة على الميزانية المخصصة
لكأس العالم من دون أي تغيير .هذا األمر سيساعد روسيا
في اإليفاء بكافة التزاماتها بالكامل».
وأشار موتكو إلى أن فيفا وافق حتى اآلن على  62من
أصل  64مركزا ً مخصصا ً لتدريبات المنتخبات المشاركة
في كأس العالم ،وأضاف بأن ممثلي المنتخبات المقتنعة
بضمان تأهلها إلى النهائيات حتى اآلن قاموا بزيارة هذه
المراكز التي تم الكشف عنها عبر كتيب الكتروني و ّزع
خالل قرعة التصفيات التي أجريت في سان بطرسبورغ
أوائل هذا العام.
وتابع« :سبق لممثلي ألمانيا ،هولندا ،إنكلترا ،البرازيل،
الواليات المتحدة ،المكسيك ودول أخرى أن زاروا هذا العام
مراكز التمارين وكان تقييمهم إيجابياً» ،مضيفاً« :وافق
فيفا على  62من المراكز الـ 64التي يحتاجها هذا الحدث،
والمركزان اآلخران سيكونان جاهزين قريباً».
وستقام النهائيات ف��ي  12ملعبا ً م��وزع��ة على 11
مدينة ه��ي موسكو وس���ان بطرسبورغ وفولغوغراد
وكازان ونيجني نوفغورود وسامارا وروتوف-اون-دون
وكالينينغراد وييكاتيرينبورغ ،وذلك بين  14حزيران
و 15تموز.

فكرة االعتزال تراود تايغر وودز
بعد موسمين كارثيين واالبتعاد
لمدة طويلة عن المنافسات ...شبح
االعتزال يخيم على أسطورة الغولف.
هل سيعود أسطورة الغولف األميركي
تايغر وودز يوما ً إلى المنافسات هو
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في
اآلونة األخيرة .فالنجم الذي سيبلغ
األربعين م��ن عمره ف��ي  30كانون
األول الجاري يعاني من أوجاع في
ظهره ولم يخض أي بطولة منذ آب
وال يدري متى يستطيع العودة.
وقال وودز لدى سؤاله عن تاريخ
عودته قبل انطالق بطولته «وورلد
هيرو تشالنج» في باهاماس اليوم
الخميس« :هل ب��دأت أرى النور في
آخر النفق؟ صراحة ال أدري .ال أملك
جوابا ً على هذا السؤال» مشيرا ً إلى
أنه في ضبابية تماما ً في ما يتعلق
بهذا األمر.
وكان وودز خضع لثالث عمليات
جراحية في ظهره وعاش موسمين
كارثيين عامي  2014و 2015فهبطت
معنوياته إلى الحضيض.
وأض��اف« :حتى طبيبي الخاص
الذي أشرف على العملية والمعالج
الفيزيائي ال يعرفان كيف سيكون
برنامجي العام المقبل .ال أستطيع
ال��ح��دي��ث ع��ن أي ت��اري��خ ألن��ن��ي ال
أستطيع البناء على أي مؤشر».
يذكر أن وودز يملك  14لقبا ً كبيرا ً
في الغراند سالم و 79انتصارا ً في
بطوالت الغولف االحترافية.
وكان من المقرر أن يشارك وودز
ال��ذي خضع لعملية ف��ي ظهره في
أيلول الماضي ،في دورته التي تنطلق
اليوم ،لكنه اضطر للخضوع لجراحة
ثانية في أواخ��ر تشرين األول ولم

يمارس أي نشاط بدني على اإلطالق،
ويقول مازحاً« :كل ما أستطيع القيام
به في الوقت الحالي هو المشي»
مشيرا ً إلى أنه يتعين عليه االنتباه
عندما يقوم باللعب مع أطفاله.
وكشف« :يتوجب علي مقاربة كل
يوم بيومه .األمور تغيرت كثيرا ً بعد
كل هذه العمليات التي خضعت لها.
عندما خضعت لعملية جراحية في
ركبتي كنا نعرف بأن فترة غيابي
ستكون لتسعة أش��ه��ر ،لكن األم��ر
مختلف تماما ً اآلن».
وت��راج��ع وودز بشكل كبير في
تصنيف الالعبين المحترفين حيث
يحتل حاليا ً المركز الـ 400وهو األسوأ
له منذ كانون األول عام .1996
ففي عام  2015ش��ارك وودز في
 11بطولة وك��ان��ت أفضل نتيجة
له احتالله المركز العاشر في دورة
ويندهان في آب الماضي في آخر
مشاركة له.
ولم يتمكن من تخطي الدور األول
في ثالث بطوالت كبرى هي بطولة

الواليات المتحدة المفتوحة ،بطولة
بريطانيا المفتوحة ويو اي بي جي
اي ،وهو ما يحصل له للمرة األولى
في مسيرته االحترافية.
وي����درك وودز ف��ي ق����رارة نفسه
بأنه لن يتمكن على اإلطالق من اآلن
وص��اع��دا ً م��ن إح���راز بطولة كبيرة
وبالتالي عدم تحطيمه للرقم القياسي
المسجل باسم جان نيكالوس الحائز
 18لقبا ً في الغراند سالم.
وي��ق��ول وودز ال���ذي اختير قبل
أسبوعين قائدا ً للمنتخب األميركي
لكأس رايدر عام « :2016لقد حققت
أش��ي��اء رائ��ع��ة على م��دى السنوات
العشرين األخ��ي��رة .آم��ل أن أع��ود
إل��ى المنافسات وم��واج��ه��ة أفضل
الالعبين».
كما ألمح إل��ى إمكان اعتزاله في
ح��ال ع��دم تحسن حالته الصحية
بقوله« :إذا لم أتم ّكن من العودة،
فإنني سأبحث عن مشاريع أخرى
في حياتي».

