اخبارهم

 منعت حمكمة هولندية لوي�س فان غال من تويل
من�صب املدير يف �أياك�س ام�سرتدام بعد �أن �أ�صدرت
حكما ل�صالح يوهان كرويف.
واختار �أربعة �أع�ضاء من جمل�س ادارة النادي هم
ادجار ديفيز و�ستيفن تني هيف وبول رومر وماريان
اولفر�س الهولندي فان غال لتويل من�صب املدير يف
اياك�س يف ت�شرين الثاين املا�ضي.
لكن كرويف وهو ع�ضو �أي�ضا يف جمل�س االدارة
ق��ال ان امل�س�ؤولني االرب�ع��ة ات�خ��ذوا ق��رار تعيني
ف��ان غ��ال من وراء ظهره .وهناك مناف�سة تعود
ل�سنوات طوال بني فان غال و�أ�سطورة كرة القدم
الهولندية.

� أ�شاد امل��دي��ر الفني للمنتخب ال���س��وداين ل�ك��رة القدم
حممد عبد الله م��ازدا بامل�ستوى اجليد ال��ذي قدمه �صقور
(اجل��دي��ان) يف بطولة ك�أ�س االمم االفريقية ،وق��ال مازدا
خماطب ًا اجلماهري الغفرية التي حر�صت على �إ�ستقبالهم
مب�ط��ار اخل��رط��وم ب� ��أن ال �� �س��ودان م��ن خ�لال م��ا ق��دم��ه من
م�ستويات فنية كان ي�ستحق الت�أهل ملرحلة قبل النهائي،
م ��ؤك��د ًا �أن م���ش��ارك��ة املنتخب يف مونديال
غينيا الإ�ستوائية والغابون كانت خمتلفة
عن م�شاركته يف نهائيات مونديال غانا
 ،2008م�شري ًا �إىل �أن املنتخب قدم
مباريات كبرية ووج��د الإ��ش��ادة من
اجلميع.

� أعلن االحتاد الربتغايل لكرة القدم ان العب و�سط زينيت �سان
بطر�سبورغ الرو�سي ميغيل داين �سيغيب عن املنتخب الربتغايل يف
نهائيات ك�أ�س اوروبا التي تقام ال�صيف املقبل يف بولندا واوكرانيا
ب�سبب ا�صابة يف ركبته .وذك��ر االحت ��اد ال�برت�غ��ايل ان داين (28
عاما) يعاين من متزق يف الرباط ال�صليبي لركبته الذي خ�ضع فيه
�سابقا لعملية جراحية .وا�شارت و�سائل االع�لام الربتغالية اىل ان
داين �سيغيب عن املالعب ملدة ثمانية ا�شهر ،علما بان العب الو�سط
ال�سريع ك��ان قد غ��اب عن املالعب نحو ع��ام يف  2009ب�سبب
متزق يف اربطة الركبة ذاتها التي تعر�ضت يف ت�شرين
الثاين املا�ضي لال�صابة جمدد ًا ما ت�سبب بغيابه عن عدد
املباريات بينها مواجهتا الربتغال مع البو�سنة يف
امللحق الأوروبي امل�ؤهل اىل ك�أ�س اوروبا.
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ت�أل��ق �س��لة �ش��يكاغو و�أوكالهوم��ا يف دوري املحرتف�ين الأمريك��ي
 وا�شنطن� /أ ف ب
توا�صل م�سل�سل ت�ألق كل من �شيكاغو
بولز واوكالهوما �سيتي ثاندر وفيالدلفيا
�سفنتي �سيك�سرز ،وذل��ك بعدما تغلب
االول على نيوجريزي نت�س 87-108
وال�ث��اين على بورتالند ترايل باليزرز
 107-111بعد التمديد والثالث على
لو�س اجنلي�س ليكرز � 90-95ضمن
مناف�سات الدوري االمريكي للمحرتفني
يف كرة ال�سلة.
على ملعب "برودن�شيل �سنرت" وامام
 15327م �ت �ف��رج��ا ،مل ي �ج��د �شيكاغو
�صعوبة ت��ذك��ر يف التخل�ص م��ن عقبة
م�ضيفه ن �ي��وج�يرزي ب �ف��ارق  21نقطة
وذلك اكتفاء جنمه ديريك روز بامل�شاركة
يف  11دقيقة خ�لال ال�شوط االول من
اللقاء ب�سبب اوجاع يف ظهره.
وه��ذا الفوز ال��راب��ع لفريق امل��درب توم
ثيبودو يف املباريات ال�ست االخرية التي
كانت جميعها خارج ملعبها وتبقى امامه
ث�لاث م�ب��اري��ات قبل ال �ع��ودة اىل معقله
"يونايتد �سنرت" ،كما انه الفوز الثالث
ل��ه على ال�ت��وايل واحل ��ادي والع�شرون
يف  27م�ب��اراة ،فعزز �صدارته لرتتيب
املنطقة ال�شرقية والدوري.
وي��دي��ن ��ش�ي�ك��اغ��و ب �ف��وزه اجل��دي��د اىل
ك��ارل��و���س ب��وزر ال��ذي �سجل  24نقطة
م��ع  6متابعات و 5مت��ري��رات حا�سمة،
وا� �ض��اف ل ��وول دان ��غ  19نقطة و�سي
جاي وات�سون  14نقطة مع  11متريرة
حا�سمة و 7متابعات ليكون خري بديل
لروز.
ويف اجلهة املقابلة ،كان ديرون وليامز
االف�ضل بت�سجيله  25نقطة من دون ان
يتمكن من جتنيب فريقه الهزمية الثامنة
ع�شرة هذا املو�سم.
وعلى ملعب "روز غاردن" وامام 20559
متفرجا ،وا�صل الثنائي كيفن دورانت
ورا�سل و�ستربوك ت�ألقهما وقادا فريقهما
اوكالهوما الحلاق الهزمية الثانية فقط
ب�ب��ورت�لان��د ب�ين ج �م��اه�يره يف مباراة
ح�سمت بعد �شوط ا�ضايف .107-111
وك ��ان دوران� ��ت اف���ض��ل الع�ب��ي املباراة
ب �ت �� �س �ج �ي �ل��ه  33ن��ق��ط��ة ،ب �ي �ن �ه��ا �سلة
ا�ستعرا�ضية يف �آخ ��ر 9ر 2ث��ان�ي��ة من
ال�شوط اال�ضايف ،فيما �ساهم و�ستربوك
ب� �ـ 28ن�ق�ط��ة م��ع  11م�ت��اب�ع��ة وجيم�س
هاردن  19نقطة يف مباراة تخلف خاللها

بورتالند ب�ف��ارق  12نقطة يف ال�شوط
االول لكن جنح يف العودة بقوة وكان
يف طريقه حل�سمها يف الوقت اال�صلي
الن��ه ك��ان متقدما  101-103يف �آخر
 6ث ��وان م��ن ال��رب��ع ال��راب��ع ل�ك��ن احلكم
احت�سب �سلة لو�ستربوك بعدما التقط
الماركو�س الدريدج الكرة وهي ال تزال
يف حمور ال�سلة لتتعادل االرق��ام -103
 103ويلج�أ الفريقان اىل التمديد.

وكانت بداية ال�شوط اال�ضايف مل�صلحة
ثاندر الذي تقدم  103-107بف�ضل �سلة
م��ن و� �س �ت�بروك واخ���رى ا�ستعرا�ضية
م��ن ه ��اردن ،ث��م جن��ح ج�م��ال كراوفورد
بتقلي�ص الفارق اىل نقطتني 109-107
قبل ان يرد دوران��ت ب�سلة ا�ستعرا�ضية
يف �آخر 9ر 2ثانية ليمنح فريقه انت�صاره
التا�سع ع�شر يف  24مباراة (اف�ضل بداية
يف تاريخه).

فيتل ي�ستبعد الهيمنة على فورموال1-
 خرييز /ا ف ب
ا�ستبعد �سائق ريد بول -رينو االملاين �سيبا�ستيان فيتل
تكرار �سيناريو املو�سم املا�ضي عندما هيمن على بطولة
العامل ل�سباقات فورموال 1 -ب�شكل تام ،وذلك ب�سبب
التعديالت اجلديدة على االنظمة.
وجاء ت�صريح فيتل الذي توج بطال للعامل يف املو�سمني
املا�ضيني ،خالل تقدمي فريقه ريد بول -رينو �سيارته
اجلديدة «ار بي  »8ع�شية انطالق التجارب التح�ضريية
االوىل للمو�سم اجلديد على حلبة خرييز اال�سبانية.
ور�أى فيتل ان االعتقاد بتكرار ما ح�صل يف  2011حني
هيمن على جمريات البطولة متاما وخ��رج فائزا يف
� 11سباقا من ا�صل  ،19يف غري حمله الن التعديالت
اجلديدة �ست�صعب من مهمة ريد بول ،م�ضيفا� :سننظر
دائما اىل  2011لنقول كما كان مميزا ،لكن ب�صراحة ،ال
ميكنك ان تبد�أ املو�سم وانت تتوقع بان حتظى مبو�سم
م�شابه (للذي �سبقه).
ور�أى فيتل ان التغيري ال��ذي ط��ر�أ على انظمة
البطولة ،خ�صو�صا يف م��ا يتعلق بحظر
اجل��ان��ح اخل�ل�ف��ي ال�سفلي ال ��ذي يعرف
بـ(بلون ديفيوزر) وال��ذي يحدد حجم
«نفخ» الغازات من العادم عندما تكون
�سرعة دوران املحرك ب�أدنى م�ستوياتها
او عندما يرفع ال�سائق قدمه عن دوا�سة
الوقود ،يقلل من فر�ص اي فريق بان
يتمتع باف�ضلية كربى على مناف�سيه،
م�ضيفا «اذا نظرنا اىل ال�سيارات،
ف�نرى ان��ه مل تعد ه�ن��اك جماالت
ك�ب�يرة ام��ام امل�صممني م��ن اجل
اي� �ج ��اد ال �� �ش��يء اال�� �ض���ايف .يف
امل��و� �س �م�ين امل��ا� �ض �ي�ين خ�سرنا
ام ��ري ��ن م �ه �م�ين ج � ��دا :اجل��ان��ح
ال�سفلي املزدوج +دابل ديفيوزر+
وهذا العام اجلهاز املحيط بعادم
الهواء.

ال�سائق
�سيبا�ستيان
فيتل يواجه
تعديالت
البطولة
بحذر وترقب

ويف امل�ق��اب��ل ُم �ن��ي ب��ورت�لان��د بهزميته
احل��ادي��ة ع���ش��رة يف  25م �ب��اراة برغم
تعملق الدريدج بت�سجيله  39نقطة مع 6
متابعات ،وا�ضاف كل من وي�سلي ماثيوز
وكراوفورد  18و 17نقطة على التوايل.
وع �ل��ى م �ل �ع��ب "ويلز ف ��ارغ ��و �سنرت"
وام��ام  20064متفرجا ،عكر
فيالدلفيا على جن��م ليكرز
ك��وب��ي ب��راي �ن��ت احتفاله

بتجاوزه زميله ال�سابق العمالق �شاكيل
اونيل على الئحة اف�ضل امل�سجلني يف
تاريخ ال��دوري وذل��ك بالفوز على فريق
امل��درب مايك ب��راون  ،90-95ملحقا به
الهزمية الثانية على التوايل واحلادية
ع�شرة يف  25مباراة حتى االن.
ومتكن براينت يف امل�ب��اراة ان ي�صبح
خام�س اف�ضل م�سجل يف تاريخ
ال� ��دوري ب�ع��د ان رف��ع ر�صيده

كارلو�س بوزر يقود �شيكاغو اىل فوز جديد
اىل  28601نقطة بت�سجيله  28نقطة،
بينها  24يف ال�شوط االول ،اال ان ذلك
مل يكن كافيا ل�ق�ي��ادة فريقه اىل الفوز
على م�ضيفه ال��ذي ت�ألق يف �صفوفه لو
وليام�س بت�سجيله  14من نقاطه  24يف
الربع االخري ،ا�ضافة اىل ت�سجيله �سلة
التعادل  88-88ثم ثالثية التقدم -93
 88ليمهد الطريق ام��ام فريقه لتحقيق
فوزه الثالث ع�شر على ار�ضه من ا�صل

 16م�ب��اراة والثامن ع�شر باملجمل من
ا�صل  25مباراة .يذكر ان جنم ميلووكي
وليكرز ال�سابق كرمي عبد اجلبار يت�صدر
ت��رت �ي��ب اف �� �ض��ل امل���س�ج�ل�ين يف تاريخ
الدوري بر�صيد  38387نقطة حققها بني
 1969و ،1989ويليه العب ارتكاز يوتا
وليكرز ال�سابق كارل مالون ()36928
وا�سطورة �شيكاغو بولز ال�سابق مايكل
جوردان ( )32292وا�سطورة فيالدلفيا
�سان فران�سي�سكو ووري��رز وفيالدلفيا
�سفنتي �سيك�سزر وليكرز ال�سابق ويلت
ت�شامربالين (.)31419
وع �ل��ى م�ل�ع��ب "امواي �سنرت" وام ��ام
 18846متفرجا ،جنح لو�س اجنلي�س
كليربز يف تعوي�ض تخلفه امام م�ضيفه
اورالن��دو ماجيك بفارق  15نقطة خالل
ال�شوط االول اىل فوز  102-107بعد
ال�ت�م��دي��د ،م ��ؤك��دا ان ن�شاطه يف �سوق
االنتقاالت قبيل انطالق املو�سم اعطى
ثماره وخ�صو�صا تعاقده مع جنم نيو
اورليانز هورنت�س كري�س بول الذي كان
جنم امل�ب��اراة بت�سجيله  29نقطة مع 8
متريرات حا�سمة.
لكن فرحة فريق املدرب فيني ديل نيغرو
بفوزه اخلام�س ع�شر يف  22مباراة حتى
االن ،تعكرت ب�سبب تعر�ض �صانع العابه
املخ�ضرم ت�شان�سي بيالب�س لإ�صابة يف
وتر اخيل ما ا�ضطره لرتك املباراة يف
ال��رب��ع ال��راب��ع ال��ذي �سجل خ�لال��ه جنح
دي�ت�روي ��ت ب�ي���س�ت��ون��ز ودن �ف��ر ناغت�س
ال�سابق  11من ا�صل نقاطه  18قبل ان
ي�صاب يف �آخر  6دقائق تقريبا.
كما وا�صل باليك غريفني ت�ألقه مع كليربز
بت�سجيله  18نقطة مع  10متابعات ،فيما
ب��رز ك��ل م��ن دواي ��ت ه ��اورد وجاي�سون
ريت�شارد�سون يف �صفوف اورالندو بعد
ان �سجل االول  33نقطة مع  14متابعة
والثاين  20نقطة لكن ذلك مل يكن كافيا
لتجنيب فريقهما هزميته العا�شرة يف
 25م �ب��اراة .ويف امل �ب��اري��ات االخ ��رى،
ف��از وا�شنطن وي ��زاردز على تورونتو
راب� �ت ��ورز  108-111ب �ع��د التمديد،
وفينيك�س �صنز على ات�لان�ت��ا هوك�س
 ،90-99ون�ي��وي��ورك نيك�س على يوتا
جاز  ،80-99و�ساكرامنتو كينغز على
نيو اورليانز هورنت�س  ،92-100و�سان
انتونيو �سبريز على ممفي�س غريزليز
 ،84-89وهيو�سنت روكت�س على دنفر
ناغت�س .90-99

فيا متفائل بعودته للمالعب قبل نهاية املو�سم
 مدريد /وكاالت
�أكد الهداف التاريخي ملنتخب
�إ�سبانيا ومهاجم فريق بر�شلونة
ديفيد فيا �أن "تفا�ؤله يزداد يوما
بعد يوم" بقرب عودته للمالعب
قبل نهاية املو�سم احلايل مل�ساعدة
ال�بر��س��ا يف الليغا وامل ��ات ��ادور يف
نهائيات ك�أ�س الأمم الأوروبية "يورو
 "2012وك�ت��ب ال�لاع��ب على مدونته
الإلكرتونية �أن الربنامج العالجي الذي
يخ�ضع له بعد �إ�صابته بك�سر يف ال�ساق
الي�سرى "ي�سري ب�شكل جيد" ،م�شريا �إىل
�أنه ي�شعر باالرتياح "لكونه يخطو خطوات
�صغرية ك��ل ي��وم يف ال�ط��ري��ق ال�صحيح"
امل� � ��ؤدي ل �ع��ودت��ه ل�ل�م�لاع��ب م ��رة �أخ� ��رى.
و�أ�ضاف "توجهت لعيادة ك�يرون اجلمعة

امل��ا� �ض �ي��ة لإزال� ��ة
م�سمارين طبيني
ك � ��ان � ��ا م �ث �ب �ت�ين
يف ق � �� � �ص � �ب� ��ة
ال�ساق الي�سرى
والأم��ور �سارت
ع� �ل ��ى م� ��اي� ��رام
ومت� �ك� �ن ��ت من
ال� ��� �س�ي�ر �إىل ديفيد فيا
منزيل من دون
�أي��ة معوقات،
ه��ذه خطوة مهمة وعملية
ال �ت �ع��ايف م��ن امل�م�ك��ن �أن ت �ك��ون �أ�سرع".
و�أكمل "عندما تعر�ضت للإ�صابة قلت �إن
ه��ديف ه��و ال�ل�ح��اق برب�شلونة قبل نهاية
املو�سم مل�ساعدته و�أكون م�ستعدا لالن�ضمام
لت�شيكلة املنتخب �إذا ر�أى امل��درب �أن ذلك

منا�سبا ،ت�ف��ا�ؤيل ي��زداد يوما
بعد يوم و�أعمل
ب ��ا�� �س� �ت� �م ��رار
ال� � �س � �ت � �ع � �ي� ��د
لياقتي".
وت�� ���� �ض� ��اءل� ��ت
ف�� � ��ر��� � ��ص ف� �ي ��ا
يف امل� ��� �ش ��ارك ��ة
م� � � ��ع م� �ن� �ت� �خ ��ب
�إ� � �س � �ب� ��ان � �ي� ��ا يف
"يورو "2012
ال ��ذي ينطلق يف
حزيران املقبل بعد �إ�صابته بك�سر
يف ال�ساق خالل مباراة ال�سد القطري (-4
�صفر) يف ن�صف نهائي مونديال الأندية
باليابان حني ك��ان يحاول ال�سيطرة على
كرة طويلة بني اثنني من املدافعني.

����س���واري���ز حت����ت امل���ج���ه���ر جم�����دد ًا
 لندن� /أ ف ب
لوي�س �سواريز

مل ي�ن�ت�ظ��ر امل �ه��اج��م االوروغ� ��وي� ��اين
ال��دويل لوي�س �سواريز كثريا ليكون
حت� ��ت امل� �ج� �ه ��ر جم � � ��ددا ول�ل�ا���س��ب��اب
اخلاطئة ،اذ قام بحركة غري ريا�ضية يف
اول مباراة له بعد عودته من االيقاف
بركله العب مناف�س خالل مباراة فريقه
ليفربول مع توتنهام (�صفر� -صفر) يف
الدوري االنكليزي.
ودخل �سواريز كبديل يف اول مباراة له
بعد انتهاء ف�ترة ايقافه لثماين مباريات
لتوجيهه ع�ب��ارات عن�صرية اىل الفرن�سي باتري�س ايفرا مدافع
مان�ش�سرت يونايتد ،اال انه �سرعان ما ارتكب خمالفة غري ريا�ضية
بركله العب و�سط توتنهام �سكوت باركر يف بطنه ،علما بان االخري

كان اي�ضا �ضحية ملهاجم مان�ش�سرت �سيتي
ال��دويل االيطايل ماريو بالوتيلي الذي
دا���س على ر�أ���س العب توتنهام من دون
ان يتنبه له احلكم لكن االحتاد االنكليزي
��ش��اه��د ��ش��ري��ط ال �ل �ق��اء و�أوق� �ف ��ه لأرب ��ع
مباريات.
وخ�لاف��ا حل��ادث��ة ب��ارك��ر م��ع بالوتيلي،
ت�ن�ب��ه ح�ك��م امل� �ب ��اراة حل��رك��ة �سواريز
لكنه اكتفى برفع البطاقة ال�صفراء يف
وج�ه��ه ،وه��و م��ا �أث ��ار حفيظة مهاجم
مان�ش�سرت يونايتد واي��ن روين الذي
ر�أى يف م��دون�ت��ه على م��وق��ع «ت��وي�تر» للتوا�صل
االجتماعي بان املهاجم االوروغوياين كان ي�ستحق الطرد ،م�ضيفا
«لو ر�أى احلكم جيدا الركلة التي قام بها �سواريز لكان الإنذار بطاقة
حمراء».

