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اصداء عالمية

الدوري األميركي للمحترفين

انتصارات روتينية لسان أنطونيو وبوسطن وميامي
ح�ق�ق��ت ف ��رق س ��ان أن�ط��ون�ي��و سبرز
وبوسطن سلتيكس وميامي هيت
ان � �ت � �ص ��ارات م �ت��وق �ع��ة ،األول على
ضيفه تشارلوت بوبكاتس ،89-109
والثاني على مضيفه نيو أورليانز
ه ��ورن �ت ��س  ،85-89وال� �ث ��ال ��ث على
ض�ي�ف��ه دن �ف��ر ن��اغ�ت��س  ،98-103في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
للمحترفني.
ف� ��ي امل� � �ب � ��اراة األول � � � ��ى ،ك � ��ان أفضل
مسجلي الفائز االحتياطيان ستيف
ن��وف��اك ( 19نقطة) وغ��اري نيل (15
ن� �ق� �ط ��ة) ،وع� �ن ��د ال� �خ ��اس ��ر جيرالد
ه �ن��درس��ون ( 19ن�ق�ط��ة) والفرنسي
بوريس دياو ( 16نقطة).
وفي املباراة الثانية ،شارك بوسطن
وص� � �ي � ��ف ب � �ط� ��ل امل� � ��وس� � ��م املاضي

وم � �ت � �ص� ��در م� �ج� �م ��وع ��ة األطلسي
الشرقية ،شيكاغو بولز في صدارة
املنطقة الشرقية بفضل راي ألن (20
ن�ق�ط��ة) واالح�ت�ي��اط��ي غ�ل�ين ديفيس
( 20ن�ق�ط��ة و 8م �ت��اب �ع��ات) .أم ��ا نيو
أورل � �ي� ��ان� ��ز ،ف �ق ��د س �ج ��ل ل� ��ه ديفيد
وس��ت  32نقطة واإلي �ط��ال��ي ماركو
بيلينيللي  23نقطة.
وف � ��ي ال� �ل� �ق ��اء ال� �ث ��ال ��ث ،س �ط��ع نجم
«امل � �ل ��ك» ل �ي �ب��رون ج �ي �م��س وزميله
دواين وايد فأسهما في فوز ميامي،
إذ س�ج��ل األول  33ن�ق�ط��ة ،والثاني
 32ن �ق �ط��ة .وف � ��ي ال �ج �ه��ة املقابلة،
سجل االحتياطيان جاي آر سميث
واإليطالي دانيلو غاليناري  27و23
نقطة تواليًا.
ك��ذل��ك ،تغلب ل��وس أنجلس كليبرز

على كليفالند كافالييرز ،92-100
وممفيس غ��ري��زل�ي��س ع�ل��ى انديانا
ب��اي�س��رز  ،78-99وب��ورت�لان��د ترايل
ب�ل�اي ��زرز ع �ل��ى ف �ي�لادل �ف �ي��ا سفنتي
سيكسرز .101-110
وه � � ��ذا ب ��رن ��ام ��ج م � �ب ��اري ��ات اليوم:
واش �ن �ط��ن وي� � ��زاردز  -نيوجيرسي
ن�ت��س ،ات�لان�ت��ا ه��وك��س  -ديترويت
ب� �ي� �س� �ت ��ون ��ز ،م� �ي� �ل ��ووك ��ي ب� ��اك� ��س -
ن� �ي ��وي ��ورك ن �ي �ك��س ،ل� ��وس انجلس
كليبرز  -فينيكس صنز ،مينيسوتا
ت�م�ب��روول�ف��ز  -س��اك��رام�ن�ت��و كينغز،
ه� �ي ��وس�ت�ن روك � �ت� ��س  -ي ��وت ��ا جاز،
أوكالهوما سيتي ثاندر  -تورونتو
رابتورز ،داالس مافريكس  -غولدن
س �ت��اي��ت ووري� � � � ��رز ،ل � ��وس أنجلس
اليكرز  -بورتالند ترايل باليزرز.

كليتشكو لم يتنازل عن لقبه
بقي املالكم األوكراني فيتالي
ً
كليتشكو (الصورة) بطال
للعالم للوزن الثقيل حسب
تصنيف املجلس العاملي بفوزه
ّ
متحديه
بالضربة القاضية على
الكوبي أودالنيير سوليس في الجولة االولى
من املباراة التي اقيمت بينهما في مدينة
كولن األملانية .وحقق كليتشكو الذي يبلغ
األربعني من العمر في تموز املقبل ،فوزه
الثاني واالربعني في  45مباراة ،وهو دافع
بنجاح للمرة الرابعة عشرة عن لقبه العاملي.

بطولة العالم الختراق الضاحية
أحرزت ّ
العداءة الكينية فيفيان تشيرويوت
املركز األول في بطولة العالم الختراق
الضاحية ّ
وتوجت بطلة للسيدات في بونتا
أومبريا جنوب إسبانيا.
وقطعت تشيرويوت ،بطلة العالم في سباق
 5آالف م .في مونديال  2009في برلني،
مسافة  8كلم بزمن  24.58دقيقةّ ،
متقدمة
على مواطنتها لينيت ماساي واألميركية
شايلني فالناغان بفارق  9و 12ثانية على
التوالي .وأحرزت ماساي الفضية الثالثة
على التوالي ،فيما باتت فالناغان أول
اميركية تحرز ميدالية في هذه البطولة
منذ  2003حني حصلت مواطنتها دينا
دروسني على الفضية.

ً
ليبرون جيمس مسجال كرة ساحقة «دانك» في سلة دنفر (هانس ديريك ــ رويترز)

ماراتون روما للكيني كيبتولو

كرة المضرب

ّ
فوزنياكي تتوج بلقب إنديان ويلز
ت� � � ّ�وج� � ��ت ال� ��دن � �م� ��ارك � �ي� ��ة كارولني
ف ��وزن �ي ��اك ��ي امل �ص �ن �ف��ة أول� � ��ى بلقب
دورة ان � ��دي � ��ان وي � �ل ��ز األميركية،
أول��ى دورات املاسترز لهذا املوسم
البالغة جوائزها  4.5ماليني دوالر
للرجال والسيدات ،إثر فوزها على
الفرنسية ماريون بارتولي  1-6و-2
 6و ،3-6في املباراة النهائية.
وع� � � ّ�وض� � ��ت ف� ��وزن � �ي� ��اك� ��ي بالتالي
خسارتها نهائي العام املاضي أمام
الصربية يلينا يانكوفيتش ،بينما
أص �ب �ح��ت ب ��ارت ��ول ��ي أول فرنسية

ت� �ت ��أه ��ل ال� � ��ى ن� �ه ��ائ ��ي ال � � � � ��دورة في
صحراء كاليفورنيا ،وثاني ممثلة
لفرنسا بعد غي فورجيه عام 1991
ع�ن��دم��ا خ�س��ر أم ��ام األم �ي��رك��ي جيم
ك��وري��ر ،كما أن��ه النهائي األول لها
منذ فوزها في دورة ستانفورد عام
 ،2009علمًا بأنه سبق لها أن بلغت
نهائي بطولة ويمبلدون اإلنكليزية
الشهيرة عام .2007
وك � ��ان � ��ت ف ��وزن � �ي ��اك ��ي ق � ��د أطاحت
الروسية ماريا شارابوفا املصنفة
س ��ادس ��ة ع� �ش ��رة  1-6و 2-6لتبلغ

امل � �ب ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا تخطت
بارتولي البلجيكية يانينا فيكماير
الثالثة والعشرين  1-6و.3-6
وع �ن��د ال��رج��ال ،س�ي�ك��ون ال�ل�ق��ب بني
االس�ب��ان��ي راف��اي��ل ن ��ادال والصربي
نوفاك ديوكوفيتش املصنفني أول
وثالثًا على التوالي.
في نصف النهائي ،ف��از ن��ادال على
األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
 4-6و ،4-6ودي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش على
السويسري روجيه فيديرر الثاني
 3-6و 6-3و.2-6

بطولة الدراجات النارية

افتتاح موسم مثالي لستونر وبرادل وتيرول

( ،)54وتفنتي ح��ام��ل اللقب وثاني
الترتيب على مضيفه إكسلسيور -2
 ،0سجلهما ثيو يانسن ( 36و 68من
ركلة جزاء).
وهنا النتائج األخرى:
أزد الكمار  -فيتيس 1-3
بريدا  -غرونينغن 1-0
هيراكليس  -هيرينفني 1-4
فينلو  -فيليم 0-0
نيميغن  -غرافشاب دوتينشيم 0-1
أدو دن هاغ  -أياكس 2-3
رودا  -فينورد 0-3
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ايندهوفن  61من 28
 -2تفنتي  60من 28
 -3اياكس  55من 28
 -4الكمار  49من 28
 -5أدو دن هاغ  48من .28

ستونر على
منصة التتويج
في قطر (حسن
عمار ــ أ ب)

استهل ال��دراج االوسترالي كايسي ستونر
(هوندا) املوسم بقوة بإحرازه املركز االول
ف��ي س �ب��اق «م��وت��و ج��ي ب ��ي» ض�م��ن جائزة
ق �ط��ر ال �ك �ب��رى ،ال �ج��ول��ة االول � ��ى م ��ن بطولة
العالم للدراجات النارية ،التي اقيمت على
حلبة لوسيل تحت االضواء الكاشفة.

وأن� �ه ��ى س �ت��ون��ر ال� � ��ذي ان �ط �ل��ق م ��ن املركز
االول ،اللفات ال�ـ 22من السباق ب �ـ42.38.569
ّ
متقدمًا على االس�ب��ان�ي�ين خورخي
دق�ي�ق��ة،
لورنزو بطل العالم في العام املاضي وداني
بدروسا.
ّ
وحسن االيطالي فالنتينو روس��ي املنتقل
من ياماها الى دوكاتي هذا املوسم ترتيبه
بسرعة ،فبعدما انطلق م��ن امل��رك��ز التاسع
جراء الصعوبات التي واجهها في التجارب،
وج��د نفسه ف��ي امل��رك��ز ال �س��ادس بعد ثالث
لفات لكن بفارق بعيد عن ستونر ،ثم انهى
السباق في املركز السابع.
وك ��ان ال �ف��وز م��ن ن�ص�ي��ب االمل��ان��ي ستيفان
بزمن قدره
برادل (كاليكس) في فئة موتو 2
ٍ
ّ
متقدمًا على االيطالي
 40.38.549دق�ي�ق��ة،
أن ��دري ��ا اي ��ان ��ون ��ي (س ��وت ��ر) والسويسري
توماس لوثي (سوتر).
وأح��رز ال ��دراج االس�ب��ان��ي نيكوالس تيرول
(ابريليا) املركز االول في سباق فئة  125سي
ّ
متقدمًا
بزمن ق��دره  38.28.687دقيقة،
سي
ٍ
ع�ل��ى زميليه ف��ي ال�ف��ري��ق االمل��ان��ي ساندرو
كورتيزي واالسباني سيرجيو غاديا.

ّتوج ّ
العداء الكيني تشومبا كيبتولو باملركز
األول في سباق ماراتون روما أمسّ ،
متقدمًا
على  3عدائني إثيوبيني ،فيما احتكرت
اإلثيوبيات املراكز األربعة األولى في
منافسات ّ
السيدات.
بزمن 2.08.43
وقطع كيبتولو املسافة
ٍ
ساعةّ ،
متقدمًا على اإلثيوبيني امدا جينا
( 2.09.20س) وداويت عبد الله (2.10.17
ّ
س) .وحلت اإلثيوبية دادو فيرهيووت اولى
بـ 2.24.10ساعةّ ،
متقدمة على مواطنتيها
تيسيما هافتو ( 2.26.18س) وليما هايله
( 2.27.37س).

أبيدال يتعافى من العملية
قال مدرب برشلونة اإلسباني جوسيب
غوارديوال إن املدافع الفرنسي إيريك ابيدال
يتعافى بنحو جيد بعد خضوعه لعملية
جراحية إلزالة ورم في الكبد.
وأضاف غوارديوال« :إنه هو وأسرته في
حالة معنوية جيدة» .وتابع« :أتمنى أن ننجح
في زيارته خالل األيام الـ 15املقبلة وأن
يتمكن هو من زيارتنا في ملعب التمارين».
يعط برشلونة حتى اآلن أي تفاصيل
ولم ِ
بشأن نوع الورم وال املدة التي سيغيب فيها
الالعب الفرنسي عن اللعب.
من جهة أخرى ،أطلق ساندرو روسيل
رئيس برشلونة رسالة ساخطة بعد املباراة
االخيرة أمام خيتافي تعليقًا على املزاعم
التي أثيرت أخيرًا حول تعاطي العبي فريقه
ّ
للمنشطات .وأكد رئيس برشلونة ّأن ناديه
سيمضي حتى النهاية في هذه القضية:
ّ
«مسألة الحكام وجدول املباريات جزء من
اللعبة .لكننا لن نقبل باألكاذيب ألنها ال
تحترم هذا النادي .سنحتكم إلى القضاء».
ّ
وأكد روسيل أن برشلونة لن يهدأ له بال
حتى يعرف الشخص أو الجهات املتورطة
في األمر «سنبحث بكل السبل عن أولئك
األشخاص ونحملهم إلى العدالة».

